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Sammanfattning 

 

Boliden Mineral AB (Boliden) är Europas ledande metallföretag med kärnkompetens inom 

bl.a. gruvdrift och smältverk. Rapporten behandlar frågeställningarna kring detaljplanering 

(korttid resursplanering) och produktionsprocesser hos Bolidens underjordsgruvor; 

Garpenberg, Kristineberg, Renström och Tara. 

 

Gruvorna brottas med återkommande störningar av olika slag i produktionsledet vilket 

påverkar måluppfyllelse (planföljsamhet) för de fastställda veckoplanen. Företagets senaste 

tidstudie i Kristineberg visar att maskinernas utnyttjandegrad inte motsvarar förväntningarna 

och har en fallande trend. Tidstudien visar även att maskinfel utgör ca 40 % av totala 

störningarna. Boliden testar olika idéer inom företagets olika funktioner för att finna den 

optimala (lämpligaste) produktionskonceptet och för att komma till rätta med problemen. Hos 

Gruvteknik (TG) finns idén att planföljsamhet och maskinutnyttjandegrad kan förbättras 

genom att automatisera ”korttid resursplanering”.  

 

En förstudie genomfördes med målsättning att kartlägga nuvarande verksamhet och fastställa 

vilka processer som behöver förbättras för att möjliggöra automatisering av ”korttid 

resursplanering”. Förstudien visar att den låga maskinutnyttjandegraden beror på bristande 

kännedom om resursernas tillgänglighet, behov, överkapacitet och hög grad av kroniska (små 

störningar) och sporadiska fel (maskinhaveri) p.g.a. bristande underhåll. Avvikande 

planföljsamhet beror på bristande planeringsunderlag, bristande kännedom om värdeflöden 

(produktionskedjan), otillräcklig robust planeringsverktyg, varierande planeringsmetod och 

otydlig produktionsstrategi. Även de mänskliga faktorerna har en avgörande betydelse för det 

kaotiska tillståndet.  

 

Förstudien resulterar i en åtgärdsplan som kan sammanfattas med fyra nyckeltermer; 

standardisera, visualisera, effektivisera och rationalisera.  

 

Till förbättringsarbete rekommenderas olika leanverktyg och välbeprövade koncept. För 

automatisering av ”korttid resursplanering” rekommenderas en investering eller utveckling av 

dataprogram som möjliggör automatiserad loggning av operationsdata för att säkra kvalitet på 

beslutsunderlag (statistik), och ett stopptidsprogram för att effektivisera maskinernas 

kapacitet, reducera ställtider och uppnå driftsäker produktion. 
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Abstract 

Boliden Mineral AB (referred to as „Boliden‟ from here-on) is a leading European metals 

company. Among other competencies, core competence is in the mining and smelting 

industry.  This report is about the detailed planning (short-term resource planning) and 

production process at Boliden´s underground mines; Garpenberg, Kristineberg, Renström and 

Tara.  

The mines are continually faced with disturbances of various kinds in the production process, 

affecting the weekly plan adherence. Boliden´s latest time study in Kristineberg indicates the 

machine utilization rates do not meet the company‟s expectations and have a tendency to 

decrease over time. The time study also proves that breakdowns represent about 40 % of total 

disturbances. Boliden is testing various ideas within the company‟s various functions to find 

the optimal production logistics. The Mining Engineering Department‟s idea is that the plan 

adherence and machine utilization can be improved by automating the “Short-term resource 

planning”.  

The aim of this pilot study is to analyse current routines and determine any processes that 

need to be improved to allow automation of “short-term resource planning”. The study shows 

that there is poor machine utilization due to lack of knowledge of resource availability, 

requirements and excess capacity which are a result of high levels of chronic problems 

(disturbance) and the sporadic errors (breakdown) due to lack of maintenance. Furthermore, 

the study shows infrequent plan adherence due to lack of planning, lack of knowledge of the 

value flow (all activities in the production chain), insufficient robust planning tools, varied 

planning methodology and unclear production strategy. Even human factors have a decisive 

influence for the chaotic state.  

This pilot study has generated an action plan that can be summarized in four key terms; 

standardize (standardisera), visualize (visualisera), rationalize (rationalisera) and rationalize 

(effektivisera).  

Several Lean tools and other proven concepts are recommended to improve the situation. 

Investment in or development of a software/system for automated logging of operating data is 

recommended to ensure the quality of statistics as well as a downtime program to improve the 

efficiency of the machines capacity in order to reduce setup times and achieve uninterrupted 

stable production. 
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Ordlista 

 
Algoritm En algoritm är en blandning av matematisk och databaserad 

optimeringsmetod bestående av en begränsad uppsättning av givna 

instruktioner som utgår från ett starttillstånd och leder till ett givet 

sluttillstånd. 

Genomloppstid Den tid det tar från det att materialuttag görs tills produkten är 

färdigbehandla med godkänt kvalitet. Genomloppstid är en del av ledtid 

och består i princip av transporttider, kötider, omställningstider och 

produktionstid. 

Cykeltid Den tid det tar för att framställa en produkt i en process, alla 

arbetsmomenten ska vara genomförda innan processen upprepas för 

nästa produkt. Omfattar både värdehöjande och icke värdehöjande tid. 

Flaskhals En flaskhals är en resurs vars kapacitet inte motsvarar 

produktionsledets krav. 

Homogen produkt Likartad produkt. 

Hårddata  Strukturen i ett företag, ex. planeringssystem, organisation, kapacitet, 

produktionsteknik, processteknik, operationsdata etc.  

Just-In-Time (JIT) En planeringsfilosofi med ursprung från Toyota. JIT eftersträvar att 

producera och leverera material i exakt den mängd och vid exakt den 

tidpunkt som de behövs.  

Kundorderpunkt Den punkt då en tillverkningsprocess övergår från produktionsstyrd 

(standardproduktion) till kundspecifik. 

 

Kvalitativ forskning Vetenskaplig studie som baseras på text, bilder och olika observationer. 

 

Kvantitativ forskning Vetenskaplig studie som utgår från mätbara egenskaper ex. statistik, 

siffror, enkäter etc. 

 

Ledtid Den tid det tar för en process att starta tills den är fullbordad. Ledtid 

omfattar rent generellt tre delar; administrativ del, planeringsdel och 

genomförandedel. Det finns olika slags ledtider ex. produktionsledtid 

som innebär den tid det tar för produkten att löpa igenom alla 

produktionssteg. 

 

Mjukdata   Ett företags kultur, ex. olika uppfattningar som medarbetare har i 

organisationen kontra företagets eller enheternas visioner.  
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MTBF Mean time between failures, medeltid mellan fel. 

MTTR Mean time to repair, medeltid för reparation. 

Operationstid Tid för utförande av en operation, består av omställningstid och 

produktionstid för viss totalt produktionskvantitet. 

Optimera Ordet optimera kommer från latinets ”optimus” som betyder ”det 

bästa”.  Att optimera är att finna den bästa lösning på ett problem 

utifrån rådande förutsättningar. Optimeringsmetoder kan vara data-, 

teknisk- eller matematisk baserad. 

Parameter En storhet som kan betraktas som variabel eller konstant. Variabeln kan 

anta olika värde medan konstanten är den oförändriga, men i vissa 

sammanhang valbara värden. 

Process En process är en serie av aktiviteter som upprepas i tiden med syfte att 

generera ett värdeskapande resultat. Den karaktäriseras av att ha en 

början respektive ett slut, en uppdragsgivare och en uppdragstagare.  

RFID Radio Frequency IDentification. En teknik för att läsa information på 

avstånd från transpondrar och minne i form av streckkoder som kallas 

för taggar. 

Statistisk fluktuation Statistiska osäkerheter orsakad av ex. mätfel, metodfel och andra 

mänskliga eller tekniska faktorer. 

Ställtid Den tid det tar att skifta från en produktionsprocess till nästa. 

Takttid Rytmen och hastigheten i produktionen. 

WLAN Wireless Local Area Network. En typ av trådlös lokal datornätverk som 

används för att koppla ihop en central accesspunkt med datorer, IP-

telefoner, handdatorer, mobiler och andra IT-utrustningar. Accesspunkt 

är den centrala noden i ett nätverk. 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: se referenslistan. 
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Del I - Introduktion 
  

 

Del 1 syftar till att introducera läsaren till rapportens innehåll.  

 

I de redan passerade sidorna finns titelblad, försättsblad och förord som 

innehåller bl.a. information om vilket ämne rapporten behandlar och vilka parter 

som är delaktiga i rapporten. Sammanfattning ger en kortfattad presentation av 

hela arbetet, som även finns på engelska abstract. Ordlista syftar till att 

underlätta läsarens förståelse för ämnesspecifika begrepp medan 

innehållsförteckning ska underlätta läsaren att söka och hitta information i 

rapportens olika sidor.  

 

I kapitel 1 som börjar på nästa sida ges en övergripande beskrivning av de 

problemställningar som utgör bakgrunden och målet till studien. Vidare ges en 

detaljerad beskrivning av problemställningarnas angreppsmetod, rapportens 

struktur, vilka material som studerats i kapitel 2. Kapitel 3 innehåller en 

kortfattad presentation av uppdragsgivarens verksamhet.  
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1. Inledning  
 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till rapporten, målet och syftet med arbetet. Vilka 

problemställningar arbetet behandlar, avgränsningarna i arbetet samt rapportens struktur och 

layout.  

 

 

1.1 Projektform  

 

Denna rapport är skriven på uppdrag av Boliden Mineral AB (Boliden). Projektet 

genomfördes i form av examensarbete hos Bolidenområdet den 20 juli – 25 september, 2009. 

 

 

1.2 Bakgrund 

 

Resursplanering hos Boliden är en del av företagets planeringskedja. Planeringen görs efter 

strategiska planer LOM (Life Of Mine, gruvans beräknade livslängd), förutsättning hos varje 

gavel (arbetsplats i gruvan), resursernas kapacitet och människorna. Detaljplanering är sista 

fasen i planeringskedjan. Hos Boliden kallas detaljplanering för korttid resursplanering. 

Beroende på storleken på gruvan, exempelvis som hos Garpenberggruva, kan det handla om 

ca 600 – 700 huvudaktiviteter som ska detaljplaneras varje vecka. 

 

Boliden har bra verktyg för korttid resursplanering men p.g.a. verksamhetens komplexitet och 

dynamik finns det många störningar som kan påverka veckoplanens följsamhet dvs. i vilken 

grad den fastställda veckoplanen kan fullföljas i praktiken. 

 

 

1.3 Problemställning  

 

Problemställningen handlar om hur korttid resursplanering ska och kan automatiseras för att 

förbättra maskinernas utnyttjandegrad och förbättra planföljsamhet.  

 

Boliden har genomfört ett antal tidsstudier som visar att resursernas utnyttjandegrad inte 

motsvarar förväntningarna och har dessutom en fallande trend. Företaget söker en optimal 

lösning för korttid resursplanering. En tänkbar metod initierad av handledaren (hos Boliden) 

är att formulera en optimal algoritm som genererar automatisk omplanering av resurserna 

utifrån uppkomna störningar. Hypotesen för optimering är att de fastställda veckoplanen är 

optimala, och att nuvarande produktions- och planeringsprocesserna är tillräcklig stabila.  

 

Vid närmare granskning av verksamheten framkommer dock tydliga indikationer om att 

nuvarande verksamhet är långt ifrån stabil, inte heller planföljsamhet och 

maskinutnyttjandegrad kan förbättras genom att implementera en ny algoritm. Efter 

noggranna diskussioner beslutar båda parter att istället genomföra en förstudie (pilot study).  
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1.4 Syfte och mål 

 

Syftet med förstudien är att kartlägga nuläget för att fastställa orsaker till avvikande 

planföljsamhet och låg maskinutnyttjandegrad.  

 

Målet är att återge en teoretisk bild av korttid resursplanerings förfarande och dess 

komplexitet, identifiera vilka processer som behöver förbättras för att höja maskinerna 

utnyttjandegrad och förbättra planföljsamhet, fastställa förutsättning för automatisering av 

korttid resursplanering, samt presenterar en åtgärdsplan. Studien ska även ta ställning till 

om Boliden bör, i nuläget, efterlysa en lämplig algoritm för att automatisera korttid 

resursplanering. Rapporten ska ge bra underlag för pågående och framtida förbättringsarbete. 

 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Studien utgår ifrån att de fastställda veckoplanen är optimala och att det finns tillräckligt 

många operatörer till varje maskin. Arbetet avgränsas till att endast behandla korttid 

resursplanering för underjordsgruvor med fokus på planföljsamhet och utnyttjandegrad för de 

maskinella resurserna. Arbetet omfattar endast förstudie och upprättande av åtgärdsplan, inte 

implementering och uppföljning av planen.  

 

 

1.6 Rapportlayout och struktur 

 

Rapportens layout avviker till viss del från Institutionen Ingenjörshögskolans kriterier med 

anledning av uppdragsgivarens önskemål. Texten skrivs med rak högermarginal. Muntliga 

källor refereras begränsad. Rapporten är indelad i fyra delar; introduktion, teori, analys och 

slutsats. Varje del inleds med en presentation av innehållet och syftet.  

 

 

1.7 Metod och material 

 

Arbetet har i huvudsakligen genomförts enligt den kvalitativa forskningsmetoden. 

Instrumenten utgörs av fallstudier, litteraturstudier, intervjuer och observationer av olika 

datatyper. Viss kvantitativ forskning förekommer i form av enklare metaanalys.  

 

 

1.7.1 Fallstudie 

Fallstudie (case study) är en undersökningsmetod som kännetecknas av att ett specifikt 

fall/ämne undersöks i sin naturliga miljö, dvs. på plats. Ämnet undersöks på djupet där olika 

teorier testas mot varandra med utgångspunkt från problemställningen. I undersökningen 

kombineras olika arbetsmodeller och lösningsmetoder. Fallstudie har alltid en eller flera 

forskningsfrågor eller syfte som utgör grunden till datainsamling och avgränsning av 

forskningsområden (Backman, J. 2008). 

 

Fallstudier har gjorts i Renströmgruva den 13 augusti och Garpenberg driftscentral den 31 

augusti – 2 september, 2009. Studierna syftar till att undersöka hur gruvornas underjordsmiljö, 
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olika störningar och maskinhaveri inverkar på korttid resursplanering, planeringsprocessens 

förfarande och maskinernas utnyttjandegrad. 

 

 

1.7.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudie är ett nödvändigt moment för all tekniskt vetenskapligt undersöknings- eller 

forskningsarbete. Syftet med litteraturstudie är dels att undersökaren ska bilda en teoretisk 

uppfattning inom det ämnesområde som undersöks, och dels att koppla eller jämföra hur olika 

teorier tillämpas i det verkliga fallet (Backman, J. 2008). De konsulterade kunskaper i 

litteraturstudie sammanställs under del II medan koppling till praktisk tillämpning görs i del 

III och IV 

 

 

1.7.3 Intervjuer och observationer 

Både telefon- och muntliga intervjuer har gjorts med flertal medarbetare som är väl insatta i 

Bolidens produktions- och planeringsprocesser för att få bättre förståelse för nuläget. De olika 

datatyper som observerats är företagets interna rapporter, både publicerade och opublicerade, 

tidigare forskningsunderlag och elektroniska dokument.  

 

 

1.7.4 Metaanalys 

Med metaanalys menas statistiskt analysarbete med begränsad forskningsöversikt där en 

samling statistiska resultat granskas översiktligt (Backman, J. 2008). 

 

Metaanalys har genomförts i form av enklare sammanställning av färdigställda statistik, där 

resultatet helt och hållet baseras på uppdragsgivarens tidigare studier. Viss justering av 

tabellutformning har gjorts, men ingen granskning av ursprungsmaterialets statistiska 

beräkningsmodell.  

 

 

1.8 Processteg 

 

Processen inleds med en tillbakablick av företagets avlutade forskningar och pågående projekt 

för att få en bättre förståelse för de frågeställningarna som Boliden fokuserar på, vartefter 

frågeställningarna problematiseras i nulägesanalysen. Både hård- och mjukdata har 

analyserats. Förstudien resulterar i en åtgärdsplan med förbättringsförslag. Avslutningsvis 

diskuteras studentens egna åsikter om företagets nuvarande tillstånd och åtgärdsplanen. 

Diskussionen efterföljs av slutsatser, rekommendationer och förslag till fortsatt analys i 

framtiden. 
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2. Företagspresentation 
 

I detta kapitel presenteras uppdragsgivare Boliden Mineral AB och företagets 

underjordsgruvor. Fakta baseras på material hämtad från Bolidens intranät och muntliga 

källor från medarbetarna. 

 

 

2.1 Uppdragsgivare 

 

Boliden Mineral AB (Boliden) är ett ledande europeisk metallföretag med kärnkompetens 

inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetaller som utvinns är zink 

och koppar, andra metaller är bly, guld och silver.  

 

Verksamheten finns i Sverige, Finland, Norge och Irland och är sedan maj 2009 uppdelad i 

två verksamhetsdelar; gruvdrift och smältverk. Inom gruvdriften är verksamheten uppdelad i 

dagbrott och underjordsgruvor. Huvudkontoret finns i Stockholm. Medeltalet anställda är 

4 402 varav 2 410 arbetar i Sverige vid utgången av andra kvartalet 2009. De största 

aktieägarna är AFA försäkring med 5 % och Swedbank Robur fonder med 4,2 %. 

Verksamheten är certifierad med flera standarder; ISO 14001, OHSAS 18001 och 

SS627750/IS393 m.fl. 

 

 

2.2  Bolidenområdet 

 

Förorten Boliden där examensarbetet genomfördes, ligger 3 mil utanför Skellefteå i Norrland. 

Området består idag av anriknings- och guldlakverk i Boliden, i Kristineberg och Renström, 

och dagbrott i Maurliden (verksamheten är utlagd till entreprenörer) och kallas tillsammans 

för Bolidenområdet. Här finns ett av världens mineralrikaste områden, Skelleftefältet, med 

mycket gynnsamma villkor för gruvbrytning. 

 

 
 

Figur 2.1 Bolidenområdets kontorsbyggnad. 
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2.3 Organisationsstruktur 

 

Hos kontoret på Bolidenområdet finns bland andra tekniska stödfunktionen Gruvteknik (TG) 

med fyra enheter; Gruvplanering och mätning (forts. kallas Gruvplanering), Bergmekanik, 

Produktionsteknik och Projekt. Gruvplanering har som ansvar att utveckla och underhålla 

planeringssystem, vilka även är projektledare för detta examensarbete, se figur 2.2. 

 

 
 

Figur 2.2 Organisationskarta över verksamhet Gruvor enligt verksamhetsbeskrivning i Bolidens intranät. 
 

 

2.4 Miljön i underjordsgruvor 

 

Bolidens underjordsgruvor går mer än 1 000 meter under markytan (kallas ”nivå”). 

Gruvgångarna som kallas ”ort” är tunnelformad med fickor på sidorna. Fickorna används dels 

för tillfälligt förvaring av sprängt gråberg för att återanvändas vid igensättning, och dels som 

parkering vid mötande trafik. Gruvgångarna går i så kallad rampsystem i nergående 

spiralform, för varje sjunde meter körsträcka i spiralen sänks djupet med en meter nedanför 

jorden. Varje arbetsplats kallas för ”gavel”. I gavel genomförs hela salvcykeln (aktiviteter) 

vilket är vad gruvbranschen kallar för att ”ta salvor”. En salva innehåller malm eller gråberg. 

Malm är mineraler med ekonomiskt värde, vilket också är gruvutvinnings mål, gråberg är 

tvärtom. Miljön är grusig, ibland dammig och gyttjig som en följd av olika aktiviteter i 

salvcykel (Bilaga 1). Luften ventileras kontinuerligt flera gånger per timme. 

 
Figur 2.3 Illustration av gavel i genomskärning med spiralformad ramp. 

Källa: Lundgren, H. (2008), Boliden Mineral AB. 
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2.5 Underjordsgruvorna 

 

Hos Bolidens underjordsgruvor utvinns komplexmalm som innehåller zink, koppar, bly, guld 

och silver.  

 

Garpenberggruvan som ligger i Dalarna är Sveriges äldsta gruva som fortfarande är i drift. I 

Garpenberg bryts årligen över en miljon ton malm (1,25 M ton år 2008). Här arbetar ca 300 

personer.  

 

Kristinebergsgruvan är Bolidenområdets äldsta gruva som togs i drift 1940. Totalt bröts ca 

630 kilo ton malm 2008. Verksamheten bedrivs på 1 100 meters nivå (djup nedanför 

markytan). Här arbetar ca 170 personer.  

 

Renströmgruvan (Bolidenområdet) är Sveriges djupaste gruva med verksamhet på 1 300 

meters nivå och har intressanta prospekteringsresultat på 1 700 meters nivå. 2008 bröts 255 

kilo ton malm i Renström. Här arbetar ca 110 personer.  

 

Taragruvan som ligger ca 6 mil norr om Dublin i Irland är Europas största zinkgruva. 

Fyndigheterna upptäcktes 1970, utvinning inleddes 1977, och har fram till 2008 producerat 

över 70 miljoner ton malm (2,65 M ton år 2008). Gruvan sysselsätter ca 700 personer.   

 

 

2.6 Marknadsposition 

 

Gruvdrift och metallindustri är en komplex och global marknad. Här beskrivs i mycket 

förenklat drag Bolidens marknadsposition. 

 

Boliden har en ovanlig position i marknaden jämfört med övrig tillverkningsindustri i Sverige. 

Företaget har ingen marknadsbegränsning. Kundspecifika produkter, och även viss del av 

standardprodukter säljs i första hand direkt till kunder med fasta avtalade priser. Överskottet 

av standardprodukter säljs till världsmarknad via börsen London Metal Exchange (LME) till 

dagspris. 

 

Enligt S. Haugen (projektledare hos Boliden) har Boliden inte någon kundorderpunkt. 

Världsmarknaden är helt öppen och råvaror har ingen inkurrens. Företaget kan i princip 

producera obegränsad, men en överproduktion i världsmarknad kan leda till att metallpriser 

sjunker, därav anledning till att företaget sätter egna produktionsgränser. Läs även intervjun 

med Haugen i kapitel 4.3. 
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Del II - Teorier  
 

 

Del II består endast av ett kapitel (kap. 3) med teorier inom ämnesområdet 

produktionsteknik men kan delas in i sex avsnitt; Produktionslogistik, Sex 

Sigma, Lean Production System (Lean), Total Productive Maintenance (TPM), 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) och Single Minutes Exchange of Die 

(SMED).  

Syfte med del II är dels för att studenten ska bilda en teoretisk uppfattning inom 

de ämnesområden som studeras i arbetet, och dels för att underlätta läsarens 

förståelse för de produktionskoncepten som beskrivs i åtgärdsplanen och 

slutsatsen. Alla teorierna är kopplade till uppdragsgivarens verksamhet. 

Kunskaperna har konsulterats från litteraturstudier.  
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3. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel introduceras först de grundläggande teorier inom produktionsteknik kopplad till 

Bolidenområdet, vartefter det ges en översiktlig beskrivning av de produktionskoncept som är 

relevant med avseende på Bolidens nuvarande och framtida tillstånd. 

 

 

3.1 Processindustri 

 

Med processindustri menas tung råvaruintensiv industri. Karaktäristiska drag hos 

processindustri är hög automation, stora produktionsvolymer, överlappande arbetsuppgifter 

och homogena produkter. Produktionen sker oftast mot prognoser med operatörer som 

övervakar och styr i produktionen. Distribution är en stor del av kostnaden, och mycket fokus 

läggs på miljö och säkerhet (www.processteknik-ky.se) [Online 090822]. 

 

 

3.2 Produktionssystem 

 

Ett produktionssystem omfattar produktionsprocesser och layout. Utformningen beror på 

vilka produkter som ska tillverkas och företagets strategier. När produktionsprocessen är 

fastställd utformas verkstadslayout, dvs. man fastlägger var i lokalen varje enskild resurs ska 

placeras. Exempel på produktionssystem är flödesgruppering och fast position (Olhager, J. 

2000, kap. 5). 

 

 

3.2.1 Flödesgruppering 

Flödesgruppering eftersträvar ett flödestänkande genom gruppering av tillverkningsprocessen. 

Resurserna placeras i den ordning som tillverkningen sker. Oftast byggs flödesgruppen kring 

en styrande maskin med dyr investering och hög kapacitetsutnyttjande. 

 

 

3.2.2 Fast position 

Med fast position menas ett produktionssystem vars produktion sker på plats, knuten till ett 

visst objekt och position. Fast position tillämpas vanligen för produkter som är svåra eller 

omöjliga att flytta. Produktionssystemet anpassas efter varje produktionsobjekt. Huvuddelen 

av materialet ligger statiskt på en viss plats medan maskinella och personella resurser 

förflyttas till det stillastående objektet.  

 

 

3.3 Produktionslogistik 

 

Produktionslogistik handlar om styrning av materialflöden och produktionsprocesser i 

tillverkningsföretag. Det traditionella begreppet är materialplanering och produktionsstyrning 

(MPS). Med styrning menas planering, kontroll och uppföljning av materialflöden respektive 

resursanvändning. Ett företags produktionslogistik omfattar två delar; huvudplanering och 

detaljplanering (Mattsson, S. 1999, kap. 1).  
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3.3.1 Huvudplanering och detaljplanering 

Huvudplanering är planering på längre sikt, oftast i grövre aggregerade (sammanlagda) termer 

och görs på strategisk nivå. Detaljplanering ligger närmare i tiden, på artikel- och taktisk nivå. 

Detaljplanering syftar till att planera produktionsflödet i detalj, styra arbetet i verkstaden och 

ge information om produktionsresultat (Segerstedt, A. 2001). 

 

 

3.4 Tidsättning 

 

Tidsättning innebär att man för varje detalj och operation bestämmer under vilken period 

arbetet ska utföras. Det som eftersträvas är kort genomloppstid, jämn beläggning och 

reducerade ställtider. Målsättning med tidsättning är att säkerställa att alla detaljer kommer 

fram i rätt tid och rätt ordningsföljd till operationsplatsen. Det finns en rad olika metoder för 

tidsättning beroende på hur stor noggrannhet det ställs i planeringen. En metod är tidsättning 

baserad på erfarenhetsbedömning (Mattsson, S. 1999, kap. 7). 

 

 

3.4.1 Erfarenhetsbaserad tidsättning 

Denna metod innebär att någon produktionserfaren person gör uppskattningar om 

operationstider baserad på yrkesmässiga kvalifikationer. Oftast handlar det om personer som 

har lång erfarenhet och arbetar i den direkta produktionen. Metoden kan lämpligen användas 

då noggrannhetskraven är lågt och produktionsmiljö karaktäriseras av små tillverknings-

kvantiteter med stark kundorienterade produkter.  

 

 

3.4.2 Tidsättningsverktyg 

Det finns många planeringsverktyg för tidsättning, ett av dem är Gantt-schema som 

utvecklades i början av 1900-talet av Henry Lawrence Gantt. Gantt-schema är ett 

flödesschema som hör till gruppen stapeldiagram. Styrka med Gantt-schema är att det är lätt 

överskådligt. Med hjälp av staplar visas alla aktiviteter och tidsstatus. Det identifierar problem 

och fungerar som ett utmärkt kommunikationsverktyg i och mellan projektgruppen. 

Nackdelen med Gantt-schema är att det inte visar beroendeaktiviteter eller utomstående 

påverkande faktorer (Bergman & Klefsjö, 2008, s 577). 

 

 

3.5 Metoder för körplanering 

 

Om den uppgjorda tidsplanen inte kan hållas kan det uppstå köer i produktionen. Metoder för 

körplanering är exempelvis arbetsledarstyrd och prioritetsbaserad körplanering. För båda 

metoden innebär att produktionsstyrning är återrapporteringsberoende.  

 

Ett vanligt problem med körplanering är att planering många gånger baseras på inaktuella 

underlag. Problemet kan avhjälpas till viss del med direktanslutna terminaler med bildskärmar 

mellan planeringsenheten och operativ enhet (Mattsson, S. 1999, kap. 7). 
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3.5.1  Arbetsledarstyrd och prioritetsbaserad 

Arbetsledarstyrd körplanering innebär att en arbetsledare i verkstaden eller operatören själv 

avgör i vilken turordning olika operationer ska utföras, medan prioritetsbaserad körplanering 

innebär att turordning avgörs av gällande prioriteringsregler för produktionsgruppen.  

 

 

3.5.2  Återrapportering 

Återrapportering om orderstart och avslut är grunden för en välfungerande planering för 

ovanskrivna planeringsmetod. Rapportering kan ske antingen med direktanslutna 

verkstadsterminaler eller med manuellt dokumentation. Det är viktigt att rapporteringsarbete  

görs så fort det ges möjligheter till det för att den styrande enheten ska få information om 

aktuellt arbetsläge. För att rapporteringssystem ska fungerar krävs goda rapporteringsrutiner 

och god rapporteringsdisciplin. 

 

 

3.6 Kapacitetshänsyn 

 

Med kapacitetshänsyn menas hur resurser avvägs i förhållande till produktion. Det finns två 

alternativa kapacitetshänsyn; först materialhänsyn sedan kapacitetshänsyn eller tvärtom, först 

kapacitetshänsyn och sedan materialhänsyn. Det första alternativet är vanligast och innebär att 

materialflödena är det primära och kapacitetstillgång är en andrahandsfråga. Alternativ två 

innebär att produktionen planeras in mot den kapacitet som finns så att en så hög och jämn 

beläggning som möjligt uppnås. Alternativ två förekommer oftast hos processindustrin 

(Mattsson, S. 1999, kap. 6). 

 

 

3.7 Grunddataregister  

 

Grunddataregister är basen för all produktionsstyrning och resursplanering. Två av de absolut 

viktigaste grunddataregistren för ett tillverkningsföretag är: 

 

 Operationsdata som innehåller i huvudsakligen beskrivning av tillverkningsförloppet och 

resursanspråk.  

 Produktionsgruppdata som innehåller information om vilka produktionsresurser som 

finns till förfogande och dess kapacitet.  

 

 

3.7.1 Grunddatas funktioner 

Informationen från grunddataregister utnyttjas för bl.a. kapacitetsplanering, beordring av 

arbete, beläggningsredovisning, körplanering etc. Uppgifterna från grunddataregistret utgör 

även indata till statistiska underlag som används för olika analyser, exempelvis för 

analysering av omställningstider, resursförbrukning, resursbehov etc. En välspecificerad 

operations- och produktionsgruppdataregister har en avgörande resultatpåverkan i 

produktionsstyrning. Att säkerställa grunddatakvalitet tillhör en av de större utmaningarna 

inom produktionsstyrning (Jonsson & Mattson, 2003). 
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3.8 Sex Sigma 

 

Sex Sigma är ett förbättringskoncept som fokuserar på minskning av variationer i en process. 

Konceptet bygger på ett faktabaserat och analytiskt synsätt för problemlösning. Karaktäristisk 

för sex Sigma är de väldefinierade rollstrukturer och ett antal kraftfulla kvalitetsverktyg. 

Kärnan i Sex Sigma handlar om att eliminera urskiljbara orsaker till variation och övervaka 

processen för att undvika fortsatt spridning av variationen. Genom att styra processen så att 

den ständigt befinner sig inom så kallade toleransgränser kan processen behålla statistisk 

jämvikt (stabilitet). Enligt synsättet i sex Sigma ska avståndet från processens mittvärde till 

närmaste toleransgräns motsvara sex gånger Sigma, därav namnet Sex Sigma. Arbetsstegen 

består av en cyklist förbättringsprocess; identifiera problemet – mät – analysera – förbättra – 

övervaka. Oftast används Sex Sigma till processer som kräver omfattande datainsamling, 

avancerad analys och statistisk metodik för att lösas. Många svenska industrier integrerar Sex 

Sigma tillsammans med andra koncept exempelvis lean för att förbättra verksamheten och 

åstadkomma bättre resultat (Höglund & Sörqvist, 2007, kap. 1). 

 

 

3.8.1 Variationer 

Variationer förekommer överallt i ett företag och påverkar processens resultat. Att förstå hur 

variationer uppträder och fungerar är mycket viktigt. Inom Sex Sigma skiljer konceptet på 

systematiska och slumpmässiga variationer. Systematiska variationer är avvikelse som beror 

på kända orsaker, varje orsak är tydligt urskiljbar och har en avgörande inverkan på 

slutresultatet. Slumpmässiga variationer utgörs av små okända orsaker som ger ringa inverkan 

på resultatet. Eliminering av slumpmässiga orsaker ger en obetydlig effekt på resultatet, det är 

de systematiska variationer som ska reduceras. En process som enbart innehåller 

slumpmässiga variationer sägs vara i statistisk kontroll eller stabil vilket är vad Sex Sigma 

eftersträvar (Höglund & Sörqvist, 2007, kap. 5). 

 

 

3.9 Lean Production System 

 

Lean Production System (oftast kallad enbart lean) är en japansk produktionsstrategi med 

ursprung i Toyota Production System (TPS). I svensk litteratur har lean översätts som 

”resurssnål produktion” och syftar på ett effektivt utnyttjande av produktionssystemets 

resurser för att åstadkomma mervärde för organisationen.  

 

Enligt Bergman & Klefsjö (2008) kan idéerna kring lean illustreras som en pyramid bestående 

av fyra delar; grundläggande filosofi med fokus på långsiktighet, strävan efter att skapa rätta 

processer från början, utveckla människorna inom organisationen och problemlösning som 

baseras på fakta.  

 

 

3.9.1 Slöserier 

En av de mest centrala delar i lean är eliminering av slöserier. Definitionen på slöserier är alla 

aktiviteter som inte tillför något värde för kunden. Lean definierar sju sorters slöserier; 

överproduktion, väntan, onödig transport, felaktiga processer, onödiga lager, omarbeta 

defekter och säkerhetsbrister. På senare tid har industrier även uppmärksammat en åttonde 

slöseri; outnyttjad kompetens (Bergman & Klefsjö, 2008, s 623). 
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3.9.2 Lean-verktyg 

Lean är en långsiktig förbättringsstrategi. Förbättringarna görs hela tiden i många små steg 

överallt i organisationen (Kaizen). Verktyg som används är enkla men svåra att implementera, 

exempelvis 5S, VSM, TPM/TPU, SMED, OEE/TAK vilka beskrivs i de efterföljande kapitlen. 

Det krävs mycket engagemang från både medarbetarna och ledningen för att lyckas med 

implementering av lean. Typiska tidiga steg vid implementering är att genomföra 5S och 

värdeflödesanalys (Bicheno, J. 2009, s 132). 

 

 

3.9.3 5S 

5S är ett verktyg för att skapa struktur i arbetsmiljön. Budskapet i 5S är enkelt ”var sak har sin 

plats, var plats har sin sak”. Genom att Sortera – Systematisera – Städa – Se till att skapa 

rutiner och Standardisera kan fabriken eller kontoret höja dess funktionalitet och 

medarbetarna dess mentala inställningar. En rent och städad arbetsplats är alltid trevligare att 

arbeta i jämfört med en kaotisk miljö. Det sparas även mycket tid då medarbetarna slipper leta 

efter sina verktyg och annat nödvändigt för att kunna utföra sitt arbete.  

 

5S är ett långsiktigt verktyg som liksom alla andra lean-verktyg måste underhållas 

kontinuerligt för att vidhålla rutinerna. Det är mycket viktigt att allting dokumenteras 

noggrann för framtida uppföljningsarbete, annars är risken stor att vissa rutiner eller 

arbetsuppgifter glöms bort och projektet rinner ut i sanden efter ett tag. Med de 

dokumenterade underlagen kan arbetsregler skapas och arbetet standardiseras. Ett lyckat 5S-

projekt lägger grunden för all förbättringsarbete. 5S är lämpligt att integreras tillsammans med 

Value Stream Mapping (VSM), (Bicheno, J. 2009, s 50). 

 

 

3.9.4 Value Stream Mapping 

Det engelska begreppet för värdeflödesanalys är Value Stream Mapping (VSM). Med 

värdeflöde menas ett flöde där alla aktiviteter, såväl sådana som skapar värde och de som inte 

gör det, som är nödvändiga för att förädla en produkt. Att kartlägga är ett viktigt verktyg i 

lean. Arbetssättet bygger på Gemba-metodik som uppmuntrar chefer och processledaren att 

gå till arbetsplatsen där aktiviteten sker för att se vad som händer i verkligheten. Genom att 

studera arbetsflöden på plats och kartlägga varje detalj ges en visualiserad bild av 

verkligheten. Visualiserad helhetsbild hjälper till att lyfta fram de dolda aktiviteterna, länka 

samma material- och informationsflöden, skapa bättre förståelse för värdeflöden och 

därigenom skapa bättre möjligheter att planera och lösa problemen (Rother & Shook, 2004, s 

25).  

 

VSM bygger på principen att kommunicera med bilder. Det finns ett antal standardsymboler 

inom VSM som tagits fram i samband med Toyota Production System, men varje företag kan 

också jobba fram egna symboler som är mer anpassade efter sin verksamhet. Visualisering 

kan även ske i textform med så kallade ”one point lesson”, dvs. information i punktform på 

5S-stavlor. Ytterligare visualiseringsmetod är att sätta upp fotografier på tavlorna (Ljungberg, 

Ö. 2000 och Rother & Shook, 2004). 
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3.10 Total Productive Maintenance 

 

Total Productive Maintenance (TPM) är ett verktyg/koncept för förebyggande underhåll. Den 

svenska översättningen är TPU (Total Produktiv Underhåll). Programmet fokuserar på att 

maximera maskinernas effektivitet och förbättra produktivitet genom att skapa störningsfria 

processer med operatörernas engagemang. De tre grundstenar i TPM är; mätning och 

uppföljning, operatörsunderhåll och förbättringsgrupper (Ljungberg, Ö. 2000). 

 

  

3.10.1  Mätning och uppföljning 

Det är viktigt att kontinuerligt mäta maskinstörningar för att kunna utnyttja resurser rätt och 

kunna uppnå optimal (bästa möjliga) samverkan mellan drift, underhåll och projektering. 

Genom mycket detaljerade analyser av samtliga förluster är det möjligt att kunna styra 

åtgärder mot rätt aktiviteter, skapa incitament för att genomföra förändringar och ge korrekt 

och lättförståelig feedback till berörd personal. Informationen från analysen visualisera 

problemen och möjliggör fokusering på en viss specifik typ av felorsak vilket fungerar som 

ett slags riktlinje för gemensamma mål i förbättringsarbete. 

 

 

3.10.2 Operatörsunderhåll  

Hjärtat i TPM är att operatörer sköter och ansvarar för underhållsarbete. Tanken är att 

medverkande till underhållsarbete ska utveckla ett intresse för maskinens skötsel och ge 

operatörerna en långtsiktig kunskapsuppbyggnad med avseende på maskinunderhåll.  

Erfarenheter från industrier har visat att operatörsansvar för utrustningen är ett effektivt sätt 

att förebygga fel och öka effektiviteten. Effektiv produktion är beroende av både produktions- 

och underhållsaktiviteter. En uppdelning av dessa skapar två passiva enheter som ständigt 

väntar på att någonting ska inträffa; produktionen väntar på att maskinen ska bli reparerad och 

underhållsavdelning väntar på reparationsorder från produktionen. Genom operatörsunderhåll 

skapas en aktiv engagemang i underhållsarbete och barriären mellan produktion och underhåll 

kan brytas ner. 

 

 

3.10.3 Förbättringsgrupper 

Förbättringsgrupper är motorn i TPM. Gruppen består i första hand av operatörer från 

produktionen och någon från underhållsavdelningen. Förbättringsgruppen träffas regelbunden 

kring ett problemområde, diskuterar, hjälper varandra och överför kompetenser emellan.  

 

 

3.10.4 Kroniska och sporadiska fel 

TPM delar upp störningar i två kategorier; kroniska och sporadiska fel. Kroniska fel är små 

störningar som återkommer regelbundet, t.ex. småstrul och justeringar. De uppmärksammas 

inte eftersom felen anses som normala. Sporadiska fel är de störningar som orsakar total stopp 

i produktionen t.ex. haveri, akuta reparationer orsakad av slitage och utmattning etc. Kroniska 

störningar ligger på ett konstant nivå och försummas oftast hos underhållsavdelning. När båda 

störningskategorier sammanfaller med varandra räcker inte underhållsresurserna till. Genom 

att avslöja orsaker till de kroniska felen kan denna störningsnivå sänkas, och på så vis frigöra 

resurser som kan användas till att eliminera sporadiska fel och förbättringsarbete. TPM kan 

ses som ett integrerat verktyg i lean eller som ett fristående koncept. Lean kan omöjligen 
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implementeras med en mängd maskinhaveri, med TPM skulle implementering av lean går 

betydlig smidigare (Bicheno, J. 2009 och Ylipää, T. 2004). 

 

 

3.11 Overall Equipment Effectiveness 

 

Nyckeltalet för TPM är OEE (Overall Equipment Effectiveness), den svenska motsvarigheten 

är TAK (Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande, Kvalitetsutbyte). OEE/TAK är ett 

effektivitetsmått som mäter effektiviteten i produktionsledet och hitta orsaker till 

resursförluster. Inom svensk produktionsindustrin är det vanligt med OEE-värde runt 40 %. 

Tumregel gäller att ett OEE-värde som understiger 20 % indikerar om katastrof och över 80 

% tyder på att produktiviteten är i världsklass (Nylund, A. 2008).  

 

 

3.11.1  Resursförluster 

Resursförluster är alla förluster orsakade av aktiviteter som inte tillför något värde i 

produktionen. Inom svensk processindustrin förekommer vanligen åtta stora resursförluster:  

 

1. Planerat avbrott - förluster som uppstår då produktionen stängs av p.g.a. underhåll.  

2. Produktionsjustering - tidsförluster i samband med produktionsjusteringar med anledning 

av förändringar i tillgång och efterfrågan.  

3. Utrustningsförluster – förluster p.g.a. kroniska och sporadiska fel. 

4. Processförluster – tidsförluster som inte beror på själva utrustningen utan på operatörsfel, 

eller att produktionsprocessen inte ta hänsyn till råvarans tillstånd. 

5. Normala produktionsförluster – förluster som uppkommer vid uppstart, nedstängning och 

omställning. Omfattningen beror oftast på själva produkten och produktionsupplägget. 

6. Onormala produktionsförluster – förluster som uppkommer när något blir fel exempelvis 

en oväntad störning inträffar, och medför nedsättning av effektiviteten. 

7. Kvalitetsförluster – ekonomiska förluster orsakad av utrustningsfel och problem med 

råvaran.  

8. Omarbetning – förluster i form av onödiga arbeten, energi och material för omarbetning 

av defekter (Ljungberg, Ö. 2000). 

 

 

3.12 Single Minutes Exchange of Die 

 

Single Minutes Exchange of Die (SMED) är en tidstudiemetod som syftar till att reducera 

ställtider, främst för flaskhalsar och produktionsresurser med kapacitetsproblem. Ställtid 

(omställningstid) är all tid från att en operation är färdig till att nästa kan påbörjas. Långa 

ställtider är källa till många problem inom material- och produktionsstyrning. Kortare 

omställningstider ger bättre produktivitet, ökad kvalitet, bättre ordning och reda. En 

minskning av ställtid är en direkt besparing och en ökad vinst.  

 

I SMED definieras omställningsarbete i två slag; inre ställtider IED (Inside Exchange of Die) 

är arbete som måste göras när maskinen står still, och yttre ställtider OED (Outside Exchange 

of Die) är arbete som kan göras när maskinen är igång. Principen är att OED ska maximeras 

och IED minimeras (Ljungberg, Ö. 2000). 
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3.12.1 SMED i tre steg  

1. Organisera – dela på den totala ställtiden, skilj på vad som kan göras när maskinen är 

igång och vad som måste göras med stoppad maskin. Förbereda omställningen. 

2. Rationalisera – gör stopptiden så kort som möjligt, förbättra arbetsmetod, tillsätt extra 

personal vid behov, rationalisera arbetsmoment eller processer som inte kostar så mycket. 

3. Investera – standardisera moduler, förenkla inställningar, mekanisera lyftanordningar och 

gör en noggrann lönsamhetskalkyl.  
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Del III – Analyser 
 

 

Del III omfattar kapitel 4 - 7 som tillsammans utgör nulägesanalys (situation 

analysis).  

 

I nulägesanalysen görs först en övergripande analys över företagets tidigare 

studier och pågående projekt för att få bättre förståelse för nuvarande 

verksamhetstillstånd, vartefter analysen fördjupas i de tänkbara faktorer som kan 

påverka maskinutnyttjande och planföljsamhet.  

 

Syftet med nulägesanalysen är att identifiera brister och vilka processer som 

behöver förbättras. Nulägesanalysen ligger till grund för åtgärdsplanen som 

behandlas i rapportens sista del. 
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4. Aktuell studie och pågående projekt 
 

I detta kapitel ges en övergripande beskrivning på en av företagets nyligen avslutade studie – 

flödesstudie i Kristineberg, och ett av företagets pågående projekt – implementering av lean 

för att få en bättre förståelse för hur Boliden förhåller sig till nuvarande verksamhetstillstånd.  

 

 

4.1 Flödesstudie i Kristineberg 2009 

 

Boliden har genomfört ett antal flödesstudier med målsättning att finna ett lämpligare 

produktionskoncept och förbättra produktionsstyrning. Den senaste är flödesstudie i 

Kristineberg juni 2009. Rapporten har ännu inte offentliggjorts inom företaget (2009-09-25). 

 

Kristineberggruvan har ca 44 maskiner (fordon) fördelad på ca 10 olika maskingrupper med 

varierande antal och behov, t.ex. bergbil finns totalt elva stycken medan laddbrygga finns tre. 

Maskinutnyttjande har en fallande trend jämfört med 2004 års studie.  

 

De maskingrupper som utnyttjas bäst är bergbilar med en genomsnittlig utnyttjandegrad på 

över 60 %, medan de sämst utnyttjade maskiner är skrotningsaggregat vars utnyttjandegrad 

ligger runt 15 % - 38 %. Utnyttjandegrad inom varje maskingrupp skiljer väsentligt, 

exempelvis har ”bergbil 48” en utnyttjandegrad på mindre än 10 % jämfört med ”bergbil 43” 

med en utnyttjandegrad på över 70 % (bilaga 3).  

 

Störningar av olika slag förekommer under hela produktionstiden. Bland störningarna är 

maskinhaveri det vanligaste. Andra störfaktorer är skiftbyte, service/underhåll och väntan. 

Under studieperioden inträffade störningarna 233 gånger under 10,5 dygn med tre skift per 

dygn, och varade i snitt 1,5 timme per störning, se tabell 7.1 på sidan 33. Transport och 

matraster utgör en betydande del av produktionsstopp.  

 

Det är stor spridning på operationstid inom och mellan aktiviteterna, se tabell 4.1 på sidan 19. 

Förklaring ligger i att det är olika avstånd och salvstorlek, och att alla aktiviteter inte utförs i 

alla salvcykler. Det är även skillnad i genomsnittlig operationstid i 2009 kontra 2004 års 

flödesstudie.  

 

Slutsatsen i 2009 års flödesstudie om att det finns en överkapacitet på alla maskiner stöds 

även av 2004 års flödesstudie, också då genomförd i Kristineberg med samma studiemetodik 

och statistiska beräkningsmodell. Överkapaciteten anses av projektgruppen, som genomförde 

2009 års flödesstudie, att det indikerar om att det inte finns någon flaskhals i produktionsledet 

i nuläge hos Kristineberg.  

 

 

4.2 Statistiska fluktuationer i flödesstudien 

 

Enligt erfarna projektledare krävs minst fyra veckors fullständiga tidsstudier för att få 

någorlunda tillförlitliga statistik om salvcykeltid och produktionsförhållanden. Flödesstudie i 

Kristineberg 2009 genomfördes under elva dagar.  
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Inrapportering av aktivitetstiden gjordes på så sätt att gruvarbetarna rapporterade om tider via 

radio till registratorn (sommarvikarierande studenter) som satt i ett kontrollrum och 

registrerade in alla data. Gruvarbetarna informerades om vilka aktiviteter som ska rapporteras, 

när och hur rapporteringen skulle göras.  

 

Enligt projektledarens kännedom har aktiviteterna inte rapporterats exakt enligt 

anvisningarna. För aktiviteter som saknade data gjorde operatörerna erfarenhetsmässiga 

uppskattningar och rapporterade tiden till registratorn i efterhand. Vissa aktiviteter har 

rapporterats in i fel kategori, en del justeringar har gjorts under och efter tidstudien, dock 

oklart vilka.  

 

Det har noterats mycket stora spridningar av aktivitetstider inom aktivitetsgrupper, 

exempelvis ”borrning”, den längsta uppmätta operation tog 8 timmar och 30 minuter, den 

kortaste var en timme. Spridningen i aktivitetstiden kan bero på maskinval och på salvstorlek, 

men även andra faktorer. Enligt kontorets kännedom händer det att vissa operationer samkörs, 

dvs. flera operationer för en viss aktivitet, exempelvis ”betongsprutning”, samlas ihop för att 

utföras samtidigt. Operatörerna anser att detta spara tid och att det är smidigare. De samkörda 

operationer inrapporterades som EN operation.  

 

 
Tabell 4.1 Salvcykeltid, beroende på maskinval. Källa: ”Flödesstudie G2K 2009” av van Wageningen, A. 

 

Aktivitet 

Betong- 

sprutning 

 

 

Borrning 

Bultborr 

& sätt 

Gavel-

skrotning Laddning 

Lastning 

på bil Rensning Skjutning Skrotning Spolning Salvcykel 

Count 52 57 8 47 57 45 122 54 69 59  

Max 2:20 8:30 7:30 3:25 4:00 7:20 2:25 1:45 5:40 2:10 45:05 

Min 0:20 1:00 1:30 0:20 0:20 1:00 0:10 0:30 0:40 0:05 5:55 

Avg 0:49 3:48 4:24 1:47 1:30 3:00 0:48 0:50 2:15 0:23 19:38 

Median 0:40 3:30 3:31 1:45 1:35 2:40 0:40 0:50 1:55 0:20  

St. Dev 0:25 1:46 2:26 0:42 0:39 1:33 0:33 0:12 1:08 0:16  

 

 

Mätning av aktiviteterna varierar kraftig. De flesta aktiviteter räknades 45 - 70 gånger, 

”lastning” 96 gånger, ”rensning” 122 gånger medan ”bultborr & sättning” räknades endast 

åtta gånger. Detta beror delvis på att vissa av aktiviteterna inte genomförts i alla salvcykler 

och delvis på vilka maskiner som har valts till en viss operation. Vissa aktiviteter har utförts 

flera gånger p.g.a. bergsförhållanden. 

 

En del aktiviteter samrapporterades eller ”felklassades” p.g.a. att aktiviteten saknade egen 

klassificering i statistiken, exempelvis ”vanlig skrotning” eller ”gavelskrotning”, vilka är två 

aktiviteter som skiljer väsentlig i operationstid, rapporterades som samma aktivitet i 

flödesstudien. ”Materialpåfyllning” och ”cementblandning” fick ingå i transporttid.  

 

Rapportrutinerna och övriga omständigheter kring flödesstudien som beskrivits gällde även 

vid studien som genomfördes 2004. 



                                                                                     
    

Wing Ly  Sidan | 20  

 

4.3 Implementering av lean 

 

Boliden har ett antal pågående projekt som syftar till att finna den optimala 

produktionsstrategin för underjordsgruvdrift. Hos koncernnivå finns initiativ att införa lean 

som den framtida produktionskoncept. Den 13 augusti 2009 beslutade ledningen att 

genomföra ett pilotprojekt i en av underjordsgruvorna – Kristineberggruvan. Projektet 

kommer att startas oktober 2009 och beräknas pågår i ett år. Målsättningen med pilotprojektet 

är att testa om lean kan vara en lämplig produktionsstrategi för att vidare implementeras i alla 

underjordsgruvor.  

 

Pilotprojektet befinner sig i startgroparna, detaljerna kring projektet är inte offentligjorda 

ännu, inte heller vilka delar inom lean som projektet berör, men i grova drag innebär 

implementering av lean att införliva nya arbetssätt och nya tankesätt för medarbetarna. Det 

kommer att läggas mycket fokus på att få alla medarbetarna att känna sig engagerade och 

motiverade.  

 

Som ett förberedande steg inför leanprojektet har Kristineberg genomfört 5S i verkstaden 

under 2007/2008, och visat bra resultat, dock oklart vilka termer resultatet mättes i.  

 

På produktionssidan kommer ”resurssnål produktion” att vara ledord. Fokus kommer att 

handla om ledtid och resultat. Resultatfokus handlar om att visualisera de strategiska och de 

taktiska målen. På operativ nivå ska det finnas tydliga riktlinjer om nyckeltal för produktivitet 

dvs. vad som förväntas åstadkommas av varje enskild gavel/skift. Inga nyckeltal är 

offentliggjorda ännu.  

 

För korttid resursplanering och produktionsstyrning innebär resurssnål produktion ett större 

krav på kännedom om tidsrelaterade data t.ex. data om när en aktivitet ska genomföras, när 

den ska färdigställas, operationstid (hur lång tid det tar att genomföra en aktivitet), vilka 

resurser som krävs, den förväntade operationstid etc. 

 

Haugen anser att den höga frekvensen av maskinhaveri är ett stort bekymmer för 

implementering av lean, och ser även svårigheter att införa underhållsprogrammet Total 

Productive Maintenance (TPM). Boliden har i nuläget ingen automation i produktionen, 

maskinerna måste vara igång för att det ska produceras, när operatören ska serva sin maskin 

innebär det att hela produktionen kommer att stå still. Förlusten blir märkbar. Projektgruppen 

har för närvarande inte tagit ställning till hur problemet ska lösas.  

 

Projektgruppen har gjort flödesstudie där operationstid och huvudsakliga aktiviteter är 

kartlagda och fått en bra helhetsbild av produktionsflöden. Oklart hur och exakt vad som 

kartlagts. Haugen anser att Boliden inte har större vinning av att känna till exakta ledtider och 

cykeltider för aktiviteterna i salvcykeln eftersom processernas ledtider många gånger handlar 

om dagar och veckor, det ger ingen större vinning av att spara in en halvtimme här och där, 

dock är man mer intresserad av att närmare studera omställningstider.  

 

Visualisering av logistikflöden i produktionen är inte aktuellt i första skedet. Haugen anser att 

kännedom om maskinernas fysiska lokalisering är oväsentlig information för stödfunktioner 

på kontoret, det räcker om gruvarbetarna har kännedom om detta.  
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Bolidens produktion är dynamisk, variationen är för stora för att kunna tillämpa 

enstycksflöden eller Just-In-Time (JIT) som lean förespråkar. Haugen är tveksamt till om hela 

lean-koncept är tillämpligt i produktionsledet och utesluter inte övriga produktionskoncept 

exempelvis Theory of Constraints (TOC-koncept). En uppföljning av pilotprojektet planeras 

om cirka ett år. 

 

 
Källa: Sunniva Haugen, personlig intervju 
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5. Planering 
 

I detta kapitel beskrivs Bolidens nuvarande planeringsmetoder, planeringsverktyg och 

återrapporteringssystem hos underjordsgruvorna.  

 

 

5.1 Planeringsprocesser 

 

Gränsen mellan huvudplanering och detaljplanering hos Boliden går via månadsplanen. 

Huvudplanering görs efter strategiska planer LOM (Life Of Mine, gruvans beräknade 

livslängd), förutsättningarna hos varje gavel, resursernas kapacitet, och människorna. Förutom 

LOM finns ytterligare fem nivåer; 5 års plan – 18 månaders plan – 3 månaders plan – vecko- 

och skiftplan, varav den sista fasen är korttid resursplanering som med akademisk benämning 

kallas för detaljplanering och aktivitetskontroll. Korttid resursplanering omfattar planering för 

gruvorna i Garpenberg (Dalarna), Kristineberg och Renström (Bolidenområdet) och Tara 

(Dublin). 

 

 

5.1.1 Planerna 

5-årsplan och 18-månadersplan uppdateras två respektive fyra gånger årligen. 3-månadersplan 

är rullande och görs eller uppdateras varje månad hos planeringsavdelning. I 

månadsplaneringen fastställs produktionsmängden (antal salvor per gavel). Veckoplanen 

ligger till grund för schemaläggning (aktivitetsplanering), den publiceras en gång per vecka 

och uppdateras vid behov. Aktivitetsplan omfattar planering av vilka aktiviteter som kommer 

att pågå i gaveln på varje skift. Resursplan är en plan över hur resurserna ska fördelas mellan 

gavlarna och hur produktionsgrupper ska bemannas. Från resursplanen skapas arbetsorder.  

 
 

 
Figur 5.1 Planeringsprocessens flöde. I de blåa pilarna framgår hur ofta planeringen görs eller uppdateras per år 

och respektive planeringsverktyg (dataprogram), se även kap. 5.2. Verktyget Inhouse behandlas inte i rapporten. 

 

 

5.2 Planeringsverktyg  

 

Det finns i nuläget inga affärssystem som kan möjliggöra en centraliserad och automatisk 

resursplanering och styrning för gruvindustrin. Företaget måste utveckla egna program vilket 

blir mycket kostsamt och tidskrävande. Boliden har ett antal egenutvecklade och 

standardprogram som planeringsverktyg. Programmen sammanlänkas via BOLIS (Boliden 

Information System). För korttid resursplanering används olika verktyg (dataprogram) hos 

olika gruvor. Garpenberg använder FSP (FlödesStyrd Produktionsplanering).  I Tara har 

Produktions- 

planering 

Produktions

styrning 
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företaget precis implementerat Ganttscheduler hos någon enstaka enhet. Hos Kristineberg 

installerades Ganttscheduler i juni 2009, implementering pågår, Excel används tillsvidare. I 

Renström används Ganttscheduler för planering (bilaga 4).  

 

FSP och Ganttscheduler är de två verktygen som Boliden prioriterar högst. 

 

 

5.2.1 Excel 

Excel är ett beräkningsverktyg med ett brett användningsområde. Hos Boliden anses Excel 

vara ett medelmåttigt planeringsverktyg för långsiktig planering dock inte tillräckligt 

tillförlitligt för korttid resursplanering. Det diskuteras om eventuell möjlighet att övergå från 

Excel till ett bättre verktyg men inget beslut är tagna.  

 

 

5.2.2 FSP 

FSP (FlödesStyrd Produktionsplanering) är både ett IT-system och en manuell 

planeringsmetodik. I systemet finns en bättre version av Ganttscheduler inbyggd. FSP anses 

som det effektivaste av alla verktygen. FSP-modell är unik inom gruvbranschen, många i 

branschen från Europa gör studiebesök med jämna mellanrum hos Bolidenområdet för att ta 

lärdom av Bolidens FSP.  

 

Metodiken handlar om körplanering under skiftet i realtid distansstyrd från ett driftscentral. 

Beordring (dispatch) görs av förman till operatörerna (gruvarbetarna) vid skiftstart antingen 

muntligt eller skriftligt. Det händer att beordringen delegeras till driftscentralen i Garpenberg 

och att driftscentralen eller operatörerna själva får skriva ut arbetsorder till nästa skift. 

Kommunicering mellan planeraren (FSP-operatör) och operatörer (gruvarbetarna) sker 

kontinuerligt via radio. Genom att det hela tiden finns en kommunikationslänk mellan 

operatörerna och planeraren, ges insyn om vad som pågår under skiftet i realtid. Det ges även 

möjlighet till omdirigering av arbete och säkerhetskontroll i fall det händer något i gruvan. 

Nackdelen med FSP är att den inte stödjer sammanlänkning av aktiviteterna och saknar 

automation. Metoden bygger mycket på erfarenhetsmässiga bedömningar.  

 

Gruvteknik (TG) anser att FSP fungerar idag mer som ett kontrollverktyg än ett 

planeringsverktyg, men ambitioner finns att utveckla verktygets funktioner till att bli mer 

robust. Målsättningen finns att alla underjordsgruvor så småningom ska övergå till FSP-

modell men inget beslut är tagen ännu. Boliden har testat att införa FSP hos flera gruvor, bl.a. 

hos Renström. Testet har visat önskat resultat och stöds av både ledningen och gruvarbetarna, 

men av någon oklar anledning har FSP aldrig implementerats. De flesta medarbetare vet inte 

varför projektet rann ut i sand. I kapitel 5.3.2 ges en detaljerad beskrivning av FSP-

planeringsmetod. Materialet baseras på fallstudien som gjordes i Garpenberg den 31 augusti – 

2 september, 2009. 

 

 

5.2.3 Ganttscheduler 

Bolidens Ganttscheduler anses av flera planerare som ett bra verktyg för korttid 

resursplanering. Verktyget fungerar i stora drag på så vis att när en gavel startas registreras 

alla artikeldata såsom gavelnamn, längd, salvornas storlek (volym), antal skift och 

aktiviteternas ledtid etc. i tabellen till vänster. De inmatade uppgifterna styr den grafiska delen 
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till höger där varje gavel illustreras om liggande block. I blocken finns alla aktiviteter 

illustrerad i form av staplar med olika färger, varje sorts aktivitet representeras av en färg. 

Staplarna (aktiviteterna) kan förflyttas längs med en tidsaxel med undantag aktiviteten 

”skjutning” som alltid är låst till en viss skiftskarv. Tidsaxeln kan zoomas in och ut med en 

tidsskala från sekunder till år. Den kan även höger eller vänsterjusteras för att visa 

planeringen framåt eller bakåt i tiden. Det finns tydliga markeringar om aktuellt tid och 

skiftbyte.  

 

Ganttscheduler är utvecklad av Datapolarna AB i Skellefteå och är speciellt designad för 

Boliden vilket gör programmet unikt inom gruvindustrin. Verktyget bygger på samma 

planeringsprinciper som Gantt-schema och beskrivs av Gruvteknik som ett ”FSP-light-

version” som har vissa funktioner från FSP, exempelvis aktiv dispatch, men saknar funktioner 

för mängdrapportering, lagerhantering och automatisk ”knuff” (initiering) av ej påbörjade 

aktiviteter. Den kan inte heller fånga information i realtid. Information om aktuellt 

produktionsutfall loggas hos stödprogram som heter Mine Shift Log Reporting i Tara och 

Skiftrapport i Renström. Ganttscheduler kombinerad med Mine Shift Log 

Reporting/Skiftrapport anses vara ett bättre och tillräckligt starkt planeringsverktyg. 

 

 

 
 

Figur 5.2 Terminaler till FSP styr- och planeringssystemet i dispatch-rummet hos Garpenberg. 

Skärmen längst till höger nedre raden är FSP-modell av Ganttscheduler. 

Den är till utseendemässigt exakt likt Ganttscheduler men innehåller fler funktioner. 

 

 

5.3 Korttid resursplanering 

 

Boliden har ingen standardiserad arbetsrutin för korttid resursplanering för underjordsgruvor. 

Det finns enklare riktlinjer som stöd för schemaläggning. Riktlinjen varierar beroende på 

gruvans egenskaper och vilka planeringsverktyg som tillämpas hos respektive gruva. 

Gemensamt för alla gruvor är att planeringen görs med utgångspunkt från aktivitet 

”skjutning”. Körplanering dvs. omplanering av aktivitetsschema p.g.a. olika störningar, är ett 

vanligt inslag i Bolidens korttids resursplanering. Gruvorna tillämpar arbetsledarstyrd 

körplaneringsmetod kombinerad med prioriteringsregler, dock oklart vilka regler. Systemet är 

stark återrapporteringsberoende.  
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5.3.1 Hos Renström 

I Renströmsgruvan tillämpas manuell veckoplanering och schemaläggning. Förmannen 

tidsätter alla huvudaktiviteter med papper och penna varje dag vid 05-tiden, registrerar 

uppgifterna i datorn och schematiserar aktivitetsplanen på kontorets skrivbord för operatören 

som vill ta del av informationen. Arbetsbeordring sker muntligt (bilaga 5).  

 

 

5.3.2 Hos Garpenberg 

I Garpenberggruvan tillämpas FSP-metod. Veckoplanen fastställs av en planeringsgrupp 

bestående av 6 personer; produktionschef, gruvförman, gruvingenjör, gruvmätare och två 

geologer.  

 

Planeringsprocessen inleds med att produktionschefen tillsammans med en gruvförman och 

en gruvingenjör åker runt i gruvan för att stämma av salvläget. Det som granskas är 

aktivitetsstatus dvs. hur långt aktiviteterna hunnit i föregående vecka och vad som beräknas 

hinnas med innevarande vecka och insatsbehov dvs. vilka extrainsatser som behövs för att 

kunna fortsätta eller avsluta en aktivitet med anledning av rådande bergsförhållanden. 

Rundturen startar varje tisdag klockan 06:00 och pågår fram till 10:00. Därefter samlas hela 

planeringsgruppen i dispatch-rummet, ett underjordiskt operationsrum på ca 800 meters nivå, 

för att diskutera om veckoplanen. Inom en timme tidsätts veckoplanen för aktiviteten 

”skjutning” som är den enda huvudaktivitet som planeras. ”Skjutning” utgör den styrande 

aktiviteten som avgör hur resterande aktiviteter ska schemaläggas och hur resurserna ska 

fördelas. Planeringsprocessen siktar på att hålla jämnt utnyttjandegrad för respektive 

maskintyp.  Metoden bygger på en avvägning där kapacitetshänsyn går före materialhänsyn 

och balansering av kapaciteter istället för flöden. 

 

Den fastställda veckoplanen överlämnas vidare till en FSP-operatör som registrerar planen i 

Ganttscheduler vartefter han även tidsätter resterande huvudaktiviteter. Enligt Gruvteknik bör 

resurserna lämpligen planeras för tre dagar framåt, men enligt FSP-operatör planeras 

resurserna bara t.o.m. närmsta skift, de högfrekventa kroniska och sporadiska felen gör 

processerna omöjliga att planera längre än ett skift i taget. Vid resursfördelning har FSP-

operatör tillgång till information om ungefär tillgänglighet för maskinerna och ungefär var 

dessa finns lokaliserade, men saknar systemstöd för optimering av (att beräkna och finna) 

närmsta transportavstånd. Avståndsbedömning görs manuellt i realtid baserad på 

erfarenhetsmässiga grunder. Enligt FSP-operatör händer det att maskinerna får köra onödig 

långa sträckor p.g.a. missbedömning av resursernas lokalisering. 

 

Under rundturen används inga tekniska hjälpmedel eller statistiska underlag, all bedömning 

baseras på erfarenhetsmässiga kunskaper. Under möten förs inga mötesprotokoll, det enda 

dokumenterad underlag som genereras är en veckoplan på två standardiserade A4-ark som 

delges till FSP-operatör. Strax före skiftbyte ringer gruvförman och kommunicerar med nästa 

skift om vad som fastställts under planeringsprocessen, och informerar samtidigt om dagens 

aktivitetsstatus (bilaga 6). 
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5.4 Rapportrutiner 

 

Rapportrutiner varierar från gruva till gruva, likaså rapportdisciplinen. I Garpenberg 

rapporterar operatörer via radio kontinuerligt under skiftet om aktivitetsstatus, störningar, 

start- och stopptider etc. till FSP-operatör som registrerar in all data i dataterminalen. Med 

ledning av de rapporterade informationerna beordrar och omdirigerar FSP-operatören 

arbetsfördelning och resursfördelning i realtid. Enligt FSP-arbetsmetodik version 1.0 (internt 

styrdokument) har varje operatör ett ansvar att komplettera sina rapporter med 

dataregistrering och kontrollera så att inrapporterad data stämmer vid skiftbyte, men under de 

dagar fallstudien gjordes i Garpenberg har rutinen inte identifierats.  

 

I Renström sker återrapportering om aktivitetsstatus med obestämd intervall till förman som 

samlar på sig data och registrerar dessa när tid medges, oftast i slutet av skiftet. Datainsamling 

sker manuellt utan hjälp av något datorprogram. I Tara används Mine Shift Log Reporting. I 

Kristineberg rapporteras aktiviteter manuellt och muntligt till förman. Det är vanligt att 

operatörer glömmer av att rapportera om aktivitetsstatus, uppgiften kompletteras då i 

efterhand med erfarenhetsmässiga uppskattningar.  

 

 

5.4.1 WLAN 

Boliden har gjort en kalkylering som visar att det finns ekonomiskt vinning att investera 

mångmiljonsbelopp för att implementera WLAN (Wireless Local Area Network) i 

Kristinberg. Enligt Gruvteknik kommer WLAN att möjliggöra att all operationsrelaterad data, 

exempelvis start- och stopptid, kan fångas upp med automatik direkt från maskinerna. Med 

automatiserad loggning av operationsdata genereras bättre och säkrare underlag för 

produktionsstyrning och resursplanering. Investeringen var nära att verkställas, men p.g.a. 

konjunkturen ligger projektet vilande tills vidare.  

 

 

5.5 Planeringskomplexitet 

 

Gruvproduktion är en dynamisk och komplex process. Det är inte alltid lätt att styra 

produktionen i realtid trots en uppsättning av metoder och bra verktyg. Svårigheten är än 

värre för underjordsgruvor då verksamheten genomförs under 1 000 meters djup nedanför 

markytan med begränsade insynsmöjligheter och support. Några specifika svårigheter som 

begränsar planeringen har pekats ut av planerarna. 

 

Produktionskedjan i gruvdrift är geografisk utspridd, vilket gör att det krävs mer samordning 

till skillnad från traditionell produktionsindustri där produktionslinan är lokaliserad på en 

bestämd plats i verkstaden.  

 

Underjordsverksamhet har kraftig begränsade mottagning vilket medför att implementering av 

tekniska utrustningar för bättre spårbarhet, styrning, kommunikation o.dyl. är betydligt mer 

komplicerade och kostsamma än verksamheter över jord. Vissa tekniska lösningar exempelvis 

GPS (Global Positioning System) är inte möjligt med dagens teknik.  
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Infrastrukturen hos gavlarna är svåra att fastställa då layouten ständig ändras vilket försvårar 

logistiklösning och tidssättning av en aktivitet. Vid planeringsstadiet har planeraren inte 

tillgång till uppgifter om vilka verkliga möjligheter det finns att dirigera en maskin till en viss 

gavel vid en viss exakt tidpunkt. Problemen är extra påtaglig för en ny salva då 

bergsförhållanden och salvans egenskaper inte är helt utforskade och går heller inte att 

fastställa med hundraprocentig noggrannhet. 

 

Ledtid är svårt att beräkna, salvcykeln är helt beroende av bergsförhållanden. En salvcykel 

kan ta upp till flera dygn att färdigställa. För att fastställa cykeltid och ledtid krävs omfattande 

tidsstudier vilka inte alltid är så lätta att genomföra. 

 

Mycket planeringsarbete handlar om förmannens och gruvarbetarnas erfarenheter. Olika 

störningar och begränsade kännedom om den efterföljande salvan försvårar uppskattning av 

aktiviteternas starttid vilket leder till att även färdigställandetid förbli något osäkert.  

 

Många gruvarbetare har ingen akademisk utbildning. Medarbetarna med akademisk 

utbildning är inriktade på gruvteknik exempelvis bergmekanik eller geologi, få av dem har 

kompetens inom produktionsteknik, vilket försvårar implementering av nya 

produktionskoncept. 
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6. Produktionsprocesser 
 

I detta kapitel beskrivs produktionsprocesserna och produktionsmiljön hos Bolidens 

underjordsgruvor. 

 

 

6.1 Underjordsbrytning 

 

I Bolidenområdet används underjordsbrytning (förutom i Maurliden). Tekniken föredras då 

malmkroppar ligger djupt under jorden, då gråberg till malmförhållande är för högt för att 

dagbrottsbrytning är ekonomiskt, och inom tätbefolkat område för att minimera ingrepp i 

omgivningens natur.  

 

Det finns flera olika metoder för underjordsbrytning. I Garpenberggruva används 50 % 

skivpallsbrytnings- och igensättningsmetod. I Renström- och Kristineberggruva används mer 

än 90 % igensättningsmetod. Igensättning är en selektiv brytningsmetod lämpligt för mindre 

och oregelbundna malmkroppar. Skivpallbrytning är en så kallad storskalig metod för större 

malmkroppar. Båda metoden innebär att tomrummet efter den brutna malmen fylls på igen 

med sand eller gråberg.  

 

 

6.2 Layout i gruvorna 

 

Boliden Mineral AB:s produktionssystem är flödesgrupperad kring anrikningsverket och 

smältverksamheten, men layouten (bilaga 7) i gruvorna har en fast position som förändras 

ständigt och förflyttas allt eftersom ny salva tas. Med fast position menas inom 

produktionsteknik att produkten (malmen) och produktionsställen (salvan/gavlarna) finns på 

en fast plats fysisk och att maskinresurser och arbetskraft flyttas till produktionsplatsen.  

 

 

6.3 Begreppsförvirring 

 

Boliden har ett antal uttryck som avviker från de vedertagna begreppen inom 

produktionsteknik. Med cykeltid menar Boliden ledtid, och med aktivitetstid menas cykeltid. 

Produktionstiden kallas för operationstid. Begreppet ställtid uttrycks inte hos Boliden, 

omställningsarbete kallas för extraaktiviteter. Tidsbuffert kallas för slack.  

 

 

6.4 Värdeflöden 

 

Värdeflöden (salvcykeln) för tillredning och malmutvinning ur underjordsgruvor hos Boliden 

består av ca tio huvudaktiviteter; salvborrning – laddning – skjutning – spolning – lastning – 

skrotning – rensning – betongsprutning – bultborrning – bultsättning. Dessa bildar 

tillsammans en så kallad ”salvcykel”. Aktiviteterna i salvcykeln är underordnad varandra och 

måste utföras i den ordning som beskrivits för varje salvcykel, dock kan flera salvcyklar pågår 

samtidigt i gruvan. Eftersom starttid varierar för salvcyklarna kan aktiviteterna befinna sig i 

olika fas för olika cykeln, operationerna kan därmed ”cirkulera” mellan olika salvcyklar.  
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”Skjutning” som även kallas för ”sprängning”, är en speciell aktivitet som förutom 

ordningsföljd även ska beakta tidpunkt. Aktiviteten utförs endast en gång per salvcykel och 

alltid under skiftbyte med hänsyn till gruvarbetarnas säkerhet. Skjuten berg fraktas bort och 

ny salva tas. Under omställningstiden före, efter och mellan huvudaktiviteterna utförs ett antal 

”extraaktiviteter”, även kallad ”delmoment”. Beroende på i vilken fas salvcykeln befinner sig 

kan extraaktiviteterna varierar. De mest frekventa är exempelvis ”besiktning”, 

”materialpåfyllning” och ”transport”.  

 

I figur 8.1 och 8.2 på sidan 30 illustreras några av salvcykelns aktiviteter (ytterligare 

aktiviteter i bilaga 8).  

 

 

6.5 Insyn i värdeflöden 

 

På kontoret har medarbetarna ingen insyn i den dagliga verksamheten hos gruvorna vilket 

försvårar möjligheten av support för korttid resursplanering. De flesta känner till att en 

salvcykel består av ca tio huvudaktiviteter och ett antal extraaktiviteter, men ingen har 

kännedom om exakt vilka extraaktiviteter det handlar om och dess ställtid. Hos gruvorna har 

medarbetarna inte heller full kontroll över alla aktiviteter i salvcykel. Boliden har traditionellt 

sett enbart fokuserat planeringen på huvudaktiviteterna och mer eller mindre försummat 

extraaktiviteterna.  

 

I samband med riskanalys hösten 2008 gjorde alla gruvor en genomgång av salvcykeln och 

upprättade flödeskartor för alla aktiviteter. I kartorna finns alla delmoment specificerade, 

vilka styrdokument som gäller för respektive moment och vem som ansvarar för 

arbetsmomentet, dock inga tidsrelaterade data. Processkartorna används numera mest som 

introduktionsmaterial i utbildningssyfte för nya operatörer. 

 

 

6.6 Nyckeltal 

 

Boliden har olika nyckeltaltermer för produktionsstyrning, ett av dem är planföljsamhet som 

är ett uttryck för hur utfall matchar fastställda mål. Planföljsamhet uttrycks i procent, den kan 

relateras till flera jämförelsevärden, exempelvis veckoplan, månadsplan, budget, prognos etc. 

Beroende på vilket värde man relaterar till kan resultatet på planföljsamhet varierar trots 

samma mätobjekt. De flesta medarbetare känner till nyckeltermen, men många vet inte exakt 

vilka värden som gäller och när olika jämförelsevärden ska tillämpas. Företaget håller på att 

se över detta och strävar efter att förtydliga definitionen av planföljsamhet.  

 

Problemställning om avvikande planföljsamhet som behandlas i detta arbete är relaterad till 

veckoplan. En enkel metaanalys har gjorts med anledning av förstudien. Analysen syftar till 

att jämföra hur aktiviteten ”skjutning” avviker från veckoplanen tidsmässigt genom att matcha 

produktionsutfall mot plan dels på exakt skift och dag, och dels med en förskjutning på +/- tre 

dagar under vecka 1 – 27, 2009 för gavel/savla SR 920 rf (Renströmgruva). Resultatet visar 

att endast 7,3 % av aktiviteterna genomfördes på exakt skift och dag, respektive 58 % på +/- 

tre dagar (bilaga 9). 
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Figur 6.1 Del av salvcykeln. Från mitten och medsols; salvan borras för att laddas med sprängämne, salvan 

sprängs (skjuts), sprängt berg lastas bort. Skrotning genomförs för att få loss lösa partiklar ur salvan, vartefter 

salvan rensas och spolas med betong (bild saknas). Sista moment är bultborrning och uppsättning av bultar. 

Bilden är speciellt framtagen i samband med en rättegång där Boliden var inbjuden som sakkunnig part om 

gruvdrift, och används numera som föreläsningsmaterial i olika sammanhang. Källa: Boliden Mineral AB. 

 

 
 

Figur 6.2 Bilden illustrerar två aktiviteter i en gavel på vardera salvan. På vänstersida genomförs ”salvborrning”, 

till höger ”lastning”. Från en öppning i gavelns mitt transporteras de sprängda gråberg till en ficka för att senare 

återtransporteras till salvan för igensättning, dvs. täppa till salvan. Den vertikala kanalen som syns i mitten är 

luftkanal medan kurvorna är ramp (gruvgångar) där gruvarbetarna tar sig fram i gruvan med olika maskiner. 

Källa: Boliden Mineral AB. 
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6.7 Flaskhalsproblematik 

 

Boliden har haft intresse för flaskhalsteorin sedan 1998. Företaget har genom åren gjort flera 

studier som visar att flaskhalsar finns i produktionen och även identifierat dessa, men det är 

oklart hur identifieringen gick till och exakt vilka resurser som identifierats som flaskhalsar. 

Det råder delade meningar inom företaget om hur en flaskhals ska definieras. Några 

avdelningar definierar flaskhalsen som en aktivitet som oftast kräver omarbete, andra som en 

maskin med begränsande kapacitet. Vissa anser att produktionsledet har vandrande 

flaskhalsar, andra menar att det är en skenbild orsakad av felaktig schemaläggning. Det finns 

även tolkningar om att flaskhalsar inte finns när det råder kapacitetsöverskott. Vid fall där 

maskiner har pekats ut som flaskhals finns kännedom om att flaskhalsen utnyttjas i snitt till 25 

% och aldrig över 60 %.  

 

Boliden har inga tydliga riktlinjen eller enhetliga produktionskoncept för att bemöta 

flaskhalsproblematiken. I samband med implementering av nytt verktyg eller flödesstudie 

belyses problemen översiktligt i form av enklare rapport eller muntliga introduktioner till 

förmännen om hur flaskhalsproblematiken ska hanteras. Instruktionerna är inte alltid 

tillämpliga i praktiken, exempelvis har ”lastning/uppfordring” pekats ut som flaskhals men 

processen är utlagd till entreprenör och arbeten regleras enligt avtal, så länge entreprenören 

uppfyller avtalsvillkoren kan produktionen inte göra något åt problemen. Styrning av 

flaskhalsar görs hos de gruvor som har kunskaper inom ämnesområdet, i annat fall används 

”slack” som säkerhetsåtgärd. Hos Boliden är ”slack” ett slags tidsmarginal motsvarande 

tidsbuffert i TOC-konceptet, men placering och beräkning av ”slack” baseras på 

schablonmässiga eller erfarenhetsmässiga bedömningar istället för TOC-konceptets ”trumma-

buffert-rep”. Det är känt att ”slack” är för stor men det finns inga idéer om hur slack ska 

optimeras eller förbättras. 
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7. Maskinresurser 
 

I detta kapitel redogörs olika störningar kring maskiner, dess underhåll och oklarheter kring 

resursernas kapacitet.  

 

 
 

Figur 7.1 Maskiner – redskap för att genomföra huvudaktiviteter. 

Till vänster lastmaskin, till höger bultsättare. 

 

 

7.1 Kapacitetstermer 

 

Boliden mäter den maskinella kapaciteten i två termer; tillgänglighet och tillförlitlighet. Med 

tillgänglighet menas maskinens beräknade kapacitet avräknat planerade stopp, t.ex. service 

och underhåll. Med tillförlitlighet menas maskinens faktiska tillgänglighet avräknat planerade, 

och oplanerade stopp t.ex. maskinhaveri.  

 

 

7.2 Sporadiska fel 

 

Maskinhaveri (sporadiskt fel) utgör den största resursförlusten hos Boliden. Det rapporteras 

om maskinhaveri av varierande grad nästan i varje skift. ”Reparation” och ”mindre 

maskinfel” inträffade 113 gånger inom 11 dagar (perioden för flödesstudier i Kristineberg) 

vilket motsvarar över 40 % av total störfaktor, se tabell 7.1 på sidan 33.  

 

Enligt Karlsson, förman för Renströmgruvan, tillhör skrotare och bultsättare de värsta 

maskingrupper med ständig återkommande haverier. Karlsson anser att problemkällan ligger 

hos ledningen och på operatörsnivå. Det finns rutiner om maskinskötsel. Enligt 

arbetsbeskrivning som finns utlagda på Bolidens intranät ska maskinerna besiktigas av 

operatören vid varje aktivitetsstart och rengöras vid aktivitetsslut, men enligt Karlsson följs 

rutinerna i stort sett inte, vilket även kan intygas vid fallstudien. Så gott som alla parkerade 

maskiner - med undantag betongsprutaren som måste rengöras för att inte riskera 

betongstelning - var djup ingrodd av smuts. Karlsson anser att operatörerna saknar attityder 

och intresse för sina maskiner och att ledningen lägger för lite vikt på underhåll. På senare tid 

har ledningen dock blivit mer uppmärksam om maskinproblem. Gruvorna har infört 

”operatörsunderhåll” i form av enkla instruktioner om hur maskinerna ska underhållas men 

har ingen konkret underhållsplan.  
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Tabell 7.1 Störningarnas omfattning.  

Statistiken baseras på van Wageningens rapport ”Flödesstudie G2K 2009”. 

 Ursprungsmaterial är inte publicerad (090925). 

 

 

Störningar 

 

Antal 

(gånger) 

 

Längd 

(tim:min) 

Reparation 81 111:32 

Mindre maskinfel 32 27:03 

Övriga störningar 32 93:34 

Service 29 48:36 

Daglig tillsyn 25 24:25 

Gavel ej klar 18 22:45 

El, Vatten 10 8:10 

Materialbrist 3 1:50 

Blockerad gavel 2 2:05 

Skiftbyte 1 0:40 

Totalt 233 340:40 

 

Det är oklart hur gamla maskinerna är och dess nuvarande kapacitet, Boliden har inte 

genomfört någon studie inom detta område på många år. När en maskin körs sönder köps en 

ny in, den trasiga kvarstå som en extra maskin för att gardera sig för eventuella maskinfel, 

många gamla maskiner finns med i statistiken som en ”tillgång” men borde i princip 

avskrivas.  

 

På kontoret anser vissa enheter att Bolidens maskiner är betydligt mer avancerade jämfört 

med övriga industrin, därför har operatörerna inte kompetens nog att underhålla dem. 

Karlsson delar inte denna åsikt och menar att med lite bättre attityd skulle alla operatörer 

kunna klara den dagliga underhåll.  

 

 

7.3 Underhållsprogram 

 

Boliden mäter tillgänglighet i MTBF (Mean Time Between Failures) och MTTR (Mean Time 

To Repair). Enligt Söderman, gruvchef i Garpenberg, har Boliden eftersträvat att 

implementera nytt underhållsprogram med IT-systemet Maximo 2007/2008 men projektet fick 

aldrig genomslag. I nuläget underhålls maskinerna efter ett antal driftstimmar (enligt 

Karlsson). Det är operatören som ansvarar för inrapportering av driftstiden vid månadsskiftet. 

Vid fallstudien i Garpenberg noterades bristande rapportdisciplin. Flera operatörer var osäkra 

om timmarna p.g.a. att avläsningen inte gjordes i rätt tid, några visste inte hur avläsningen 

skulle gå till, en del läste av fel. FSP-operatören fick justera uppgiften med ”rimliga 

antagande”. Statistik över MTBF och MTTR är inte tillgängliga (vid fallstudien). 

 

 

7.4 Kroniska fel 

 

Små störningar (kroniska fel) av olika slag utgör den näst största resursförlusten. Samordning 

av omställningsarbete (övergång mellan två huvudaktiviteter) är långt ifrån optimal (felfritt). 
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Det händer att en aktivitet är klar men nästa kan inte inledas p.g.a. brist på maskiner, 

exempelvis att alla är hos verkstaden.  

 

En kortare fallstudie gjordes den 13 augusti 2009 i Renströmgruva för att få bättre förståelse 

för maskinproblemen. Besöket varade i ca 4 timmar. Fyra aktiviteter besöktes; bultsättning, 

borrning, lastning och skrotning. Störningar inträffade i två av dem. Skrotaren hade ca 15 

minuters störning p.g.a. elfel. Borrmaskinen kunde inte köras igång p.g.a. att diesel var slut, 

oklart hur lång tid det tog att åtgärda problemet då studien fortsatte med andra aktiviteter. 

Störningarna medförde försening för hela salvcykeln och Björkman (förman) fick ändra 

schema. Björkman uppgav att det händer rätt ofta att diesel tar slut, arbetet sköts av 

entreprenörsfirma. Boliden har även egna team som sköter om viss materialhantering. Det 

händer att material levereras fel eller saknas, inträffar mest på helger då materialteamet är 

lediga.  

 

 
 

Figur 7.2 Skrotaren, en av de maskingrupperna med flest haverifrekvens. 

Operatören försöker hitta störningsorsak till maskinstopp som snart visar sig vara elfel. 

 

 

7.5 Resursfördelning 

 

På kontoret känner medarbetarna inte till hur resurserna fördelas mellan och i gruvorna. Vissa 

maskiner disponeras enbart av någon/några arbetsgrupper medan andra fördelas mellan flera 

grupper, detta av historiska skäl. Arbetsgrupper i gruvorna är uppdelad i olika gäng 

(arbetsgrupp). Vissa gäng har ärvt en viss maskin från tidigare organisation och lånas inte ut 

till andra gäng utan bra anledning. I vissa aktiviteter exempelvis betongsprutning och lastning 

anlitas entreprenörer som har egna maskiner. Gruvförman har bättre kännedom om 

resursfördelning men kan inte ge en klar bild över tillståndet. Det är oklart om det finns några 

dokumenterade underlag över resursfördelning grupper emellan. 

 

 

7.6 Kapacitetsbehov 

 

Kapacitetsbehoven är inte helt kända. Ibland finns mer resurser än vad det finns arbete och 

operatörer till, ibland är det tvärtom. Det har hänt att dimensionering av bemanning har gjorts 

utan att ta hänsyn till de maskinella resurserna, vilket lett till att operatörerna inte kan jobba 

p.g.a. att det saknas maskiner för att kunna genomföra jobbet. Tillståndet anses som en 

normal företeelse bland gruvorna. Den allmänna uppfattningen inom företaget är att det finns 

ett överskott av kapacitet och menar att någon översyn (granskning) av resursernas 

tillgänglighet inte är nödvändigt.  
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7.7 Intern logistik 

 

Den interna logistiken, förflyttning och parkering av maskinerna mellan olika arbetsplatser 

och skift ställer dagligen till problem hos Renströmgruva. Maskinerna har inga fasta 

parkeringsplatser. Boliden har både IT-system och manuellt system för registrering och 

lokalisering av maskinernas fysiska placering, men ingen av dem stöds av operatörerna. När 

störningar uppstår gör gruvförman en uppskattning om var den närmaste maskinen befinner 

sig och omdirigera resursfördelning utifrån kännedom.  

 

I Renströmsgruva tillämpas manuellt system för listning av maskiner. Enligt rutinen ska 

operatörerna efter varje skift rapportera på en tavla uppsatt i lunchrummet var de har parkerat 

sin maskin, men de flesta operatörer glömmer av eller bryr sig inte om rapportrutinen. Nästa 

skift får nästan alltid börja med att leta rätt på maskinen innan arbete kan komma igång. 

Björkman uppger att detta händer nästan varje dag. Kontoret uppskattar att i snitt läggs 30 

minuter på att leta rätt på maskiner per operatör och skift. Enligt FSP-operatören är problemen 

inte lika påtagliga hos Garpenberg, oklart hur problemen är hos övriga gruvor. 

 

Boliden har RFID (Radio Frequency IDentification) för att lokalisera operatörerna i gruvan. 

Enligt företagets policy får tekniken bara användas som en säkerhetsåtgärd vid exempelvis 

brand, den får inte utnyttjas till att jaga operatörer i det dagliga arbetet. En analog tolkning av 

företagspolicyn innebär att maskinerna inte heller får jagas med RFID eftersom maskinen 

nästan alltid är samlokaliserad med en operatör, bortsett från när den står still, att jaga en 

maskin innebär att även operatören blir jagad.   

 

 
 

Figur 7.3 Tavla för rapportering av maskinparkering vid skiftbyte hos Renströmgruva. 
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Del IV – Slutsatser 
 

 

Del IV är rapportens sista del och omfattar fyra kapitel; problematisering, 

åtgärdsplan, diskussion samt slutsatser och rekommendationer. 

 

Syftet med del IV är att problematisera brister som identifierats i analysdelen, 

förklara varför bristerna är ett problem och vilka konsekvenser problemen 

medför. Hur problemen kan angripas beskrivs i åtgärdsplanen. I diskussionen 

framförs studentens egna åsikter om nuläget och åtgärdsplanen. I sista kapitlet 

presenteras slutsatser och rekommendationer för att förbättra nuläget.  

 



                                                                                     
    

Wing Ly  Sidan | 37  

 

8. Problematisering 
 

I detta kapitel problematiseras nuläget för att belysa brister och konsekvenser av de 

identifierade problemen i Bolidens underjordsverksamhet.  

 

 

8.1  Problemkällor 

 

Förutsättningen för optimering (med statistisk metod finna den bästa lösning) av en viss 

process är att processen är stabil (endast slumpmässiga variationer). Bolidens nuvarande 

produktions- och planeringsprocesser hos underjordsgruvorna kan sägas befinna sig i ett 

ständigt kaotiskt tillstånd där olika problemkällor uppstår, sammanblandas och slutligen 

utmynnar till samma utfall – avvikande planföljsamhet och låg maskinutnyttjande. Bristerna 

och problemen måste åtgärdas innan Gruvteknik (TG) kan gå vidare med att formulera en 

algoritm och automatisera korttids resursplanering. Följande problemkällor har identifierats 

(bilaga 10): 

 

 Otillräcklig visuell planering och styrning 

 Variationer i planeringssystem 

 Otillräckliga kunskaper om resurserna 

 Kvalitetsbrister i grunddataregister 

 Hög grad av resursförluster 

 Oklarheter kring produktionsstyrning 

 

 

8.2 Otillräcklig visuell planering och styrning 

 

Visuell planering och styrning är ett av leans grundläggande principer. Att visualisera innebär 

att synliggöra alla moment i ett flöde vilket är en utmärk metod att förbättra 

processkännedom. Otillräcklig visualisering medför att planeraren lätt missar små detaljer då 

planeraren inte ser alla aktiviteter i flödet. Risken för uppkomst av små störningar (kroniska 

fel) ökar då planeraren missar möjligheten att upptäcka fel och därmed möjlighet att sätta in 

åtgärd i god tid. Störningarna kan lätt orsaka förseningar i salvcykeln eller i värsta fall skapa 

kaos i systemet. Ett återkommande kaotiskt tillstånd resulterar i ständiga förluster av olika 

slag exempelvis låg maskinutnyttjande, och leder till avvikande planföljsamhet.  

 

Planeringsprocessen hos Bolidens underjordsgruvor är otillräcklig visuella och 

fragmenterarisk. Med fragmentarisk styrning menas att produktionsledet styrs bitvis där 

planering fokuseras på en eller några få aktiviteter. I korttid resursplanering har Boliden 

traditionellt sett enbart beaktat huvudaktiviteternas operationstid och försummat 

extraaktiviteterna, eller använt ”slack” för att gardera sig för hela salvcykelns aktiviteter. 

Metoden medför att extraaktiviteterna alltid förblir dolda, små störningar blir omöjliga att 

förebygga, dessutom genereras inga statistiska data om exakta ställtider för analys- och 

förbättringsarbete. Utan komplett statistik kan produktionen varken förbättras, styras eller 

planeras med optimalt resultat.  
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Både lean och TOC-koncept förespråkar sammanhängande flöde och helhetstänk. Vid 

planering av korttid resursfördelning är det viktigt att beakta alla aktiviteter i flöden, oavsett 

huvudaktiviteter eller extraaktiviteter. Fragmentarisk (bitvis) styrning resulterar bara i 

fragmentariskt resultat. För att kunna beakta alla aktiviteter måste planeraren införskaffa 

bättre processkännedom om salvcykelns alla aktiviteter. 

 

 

8.3  Variationer i planeringssystem 

 

Optimal (felfri) schemaläggning är en viktig förutsättning för planföljsamhet av veckoplanen. 

För optimal schemaläggning krävs föruton god processkännedom även robust verktyg och 

robust planeringsmetod.  

 

I nuläget har olika underjordsgruvor olika schemaläggnings- och planeringsverktyg, men 

ingen av dem har fullutvecklade funktioner. Verktygen kräver olika systemstöd för att bli 

kompletta. Stödverktygen varierar från gruva till gruva, den som saknar stödverktyg tillämpar 

manuell schemaläggning.  

 

De två verktygen som planerarna anser vara de bästa - Ganttscheduler och FSP, har både 

styrka och svagheter. Styrkan i Ganttscheduler är att det är enkelt att använda och lätt 

överskådligt. Svagheter är att verktyget inte har fullutvecklade funktioner. Ganttscheduler 

saknar bl.a. funktionen att fånga upp tidsrelaterad data och visar inte beroendeaktiviteter, 

vilka är mycket viktiga funktioner då salvcykelns aktiviteter är underordnade varandra och 

körplanering sker i realtid. Den har inte heller funktioner för statistiska beräkningar eller 

dataanalys. Verktyget är i nuläget mer eller mindre enbart ett schemaläggningsverktyg. FSP är 

både ett verktyg och en arbetsmetod. Styrkan med FSP är att den möjliggör realtidsplanering. 

Svagheten är att den saknar automation.  

 

Mycket av Bolidens planeringsprocesser baseras på erfarenheter kombinerad med manuella 

rutiner. Hög grad av manuella planeringsmetoder innebär lika hög grad av osäkerheter i 

planeringsresultatet p.g.a. de mänskliga felfaktorerna. Dessutom varierar personliga rutinerna 

och erfarenheterna från planerare till planerare. Dessa faktorer tillsammans med 

planeringsverktyg medför stora variationer i planeringsresultat. Variationer och osäkerheter 

stör stabiliteten och skapar kaos i systemet. Under ett kaotiskt planeringstillstånd är det 

omöjligt att generera bra planeringsresultat vilket inverkar negativt på planföljsamhet då de 

fastställda aktivitetsschemana inte går att praktisera tidsmässigt. Det skapar merjobb och 

kräver omarbete av planeringsprocessen (slöseri). Systemvariation försvårar optimering av 

korttid resursplanering då varje optimeringsmodell måste anpassas efter respektive gruvas 

förutsättning. Resultatet är dessutom inte alltid optimalt när utgångsläget är för instabilt.  

 

Strävan efter stabilitet och eliminering av slöserier är två av de viktigaste karaktäristiska drag 

hos lean och nödvändiga åtgärd hos Bolidens underjordsgruvor för att effektivisera 

planeringsprocessen. Genom att minska variationerna kan planeringsprocessen blir mer stabil 

och styrbar. Sex Sigma är ett förbättringskoncept med särskilt fokus på att minska variationer, 

konceptet har dock inte fått något större uppmärksamhet i arbetet p.g.a. avgränsning av 

arbetets omfattning till kandidatnivå. Sex Sigma kommer därför bara behandlas i ringa 

omfattning i åtärdsplanen. En kortfattad teoretisk beskrivning finns i kapitel 3.8. 
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8.4  Otillräckliga kunskaper om resurserna 

 

Resurssnål produktion som förespråkas i lean innebär bl.a. strävan efter att använda systemets 

resurser på bästa möjliga vis för att generera maximalt värde för kunden, som i gengäld 

generera bättre vinster för företaget. Förutsättning för att kunna utnyttja resurserna 

(maskinerna) till maximalt är att ha fullständiga kunskaper (kontroll) över resurserna. Vid 

resursplanering är det oftast flera faktorer som samverkar och påverkar planeringsresultatet. 

Ju bättre kunskaper om resurserna desto bättre planeringsresultat och därmed bättre 

planföljsamhet. I motsatt fall blir resultatet tvärtom. Principen kan förklaras med ett enkelt 

matematiskt uttryck som illustreras med figur 8.1. Observera att figuren är ett principiellt 

uttryck och inte sannolikhetslära eller statistisk tillämpning. 

 

 
 

Figur 8.1. Principiellt uttryck av hur samverkan av flera faktorer påverkar utfall. Exempelvis, om ett 

planeringsresultat beror på två olika faktorer som samverkar, och planeraren har halvbra kunskaper om båda 

faktorerna, blir planeringsresultatet endast 1/4 av optimum, 1/2 gånger 1/2 ger 1/4. Om fler än två faktorer 

samverkar blir resultatet sämre än 1/4.  

 

En av de grundläggande principerna i lean är att kunna ta beslut baserad på fakta, vilket inte 

är möjligt i nuläget p.g.a. de stora osäkerheter kring maskinkapacitet; hur stora behoven är, 

när behoven uppstår, hur maskinerna fördelas mellan olika arbetsgrupper, maskinernas 

tillgänglighet och tillförlitlighet etc. Mycket av problemen har sin källa i grunddatabrister som 

beskrivs i nästa kapitel. I flödesstudien i Kristineberg 2009 rapporteras det om låg 

utnyttjandegrad för maskinresurser, men p.g.a. alla oklarheter kring resursernas kapacitet och 

statistiska fluktuationer är det svårt att avgöra om den låga utnyttjandegraden beror på att 

maskinerna verkligen utnyttjas för dålig eller om det finns en överkapacitet p.g.a. att det finns 

extra uppsättningar av resurser. Mest troligt är att båda delarna har en viss inverkan, men 

oklart hur stor andel av vardera.  

 

Överkapacitet binder mycket kapital i onödan och orsakar stora kostnader i form av 

avskrivningar, underhåll, lagerhållning, försäkringar etc. För att inte slösa i onödan måste 

kapaciteten dimensioneras i förhållande till behov. Ett simulerat räkneexempel av TAK-värdet 

på borrmaskin L2C-18 Elin (Garpenberg), läs kapitel 9.4.1, visar att anläggningseffektiviteten 

för Elin är lägre än 1 % jämfört med 40 % som är normalfallet ute i svensk industrin, detta 

visar ett klart tecken på överkapacitet inom denna maskingrupp. Även övriga maskingrupper 

borde ses över för att förhindra fortsatt slöseri med systemets resurser.  

 

I nuläget fördelas resurserna i huvudsakligen enligt erfarenhetsmässiga bedömningar. 

Metoden innebär stora osäkerheter och bör bara tillämpas vid produktion med låga 

noggrannhetskrav. För att förbättra maskinutnyttjande måste Boliden ha bättre kunskaper om 

resurserna. 
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8.5  Kvalitetsbrister i grunddata 

 

Robust statistik är grundförutsättning för optimal planering och produktionsstyrning. För att 

få robust statistik krävs högt kvalitet i grunddataregistret som utgör indata till statistiskt utfall. 

Det finns allvarliga kvalitetsbrister i Bolidens grunddataregister. Med kvalitetbrister menas 

hög grad av statistiska fluktuationer. Orsaken kan kopplas till två huvudfaktorer; brister i 

datainsamlingsmetod och brister i mätmetod vid datainsamling.  

 

Boliden saknar IT-stöd för automatisk loggning av operationsdata och produktionsgruppsdata. 

Datainsamling förlitas helt till gruvarbetarnas muntliga rapporter både vid flödesstudie och 

under daglig operation. För att ett manuellt rapporteringssystem ska fungera ställs mycket 

höga krav på rapportrutiner och rapportdiscipliner, om kraven inte respekteras faller hela 

systemet. Enligt iaktagelser under studieperioden finns många indikationer om att det 

manuella systemet är fallförfallet. Exempelvis när flödesstudien genomfördes i Kristineberg 

har det visat sig att; data rapporteras fel, i efterhand, på uppskattade värde, på sammanslagna 

värde o.s.v. I Renströmgruva följs inte rutinerna för inrapportering om maskinernas parkering 

vid skiftbyte. Hos Garpenberg var operatörerna inte så noga med rapportering om 

maskinernas driftstimmar. Med anledning av de iakttagna rapportdisciplinerna finns det 

anledning att även ifrågasätta rapportdisciplinen i största allmänhet.  

 

Med brister i mätmetod menas här otillräcklig stratifiering (frekvens och klassindelning) av 

populationen (mätobjekten). Som exempel kan nämnas att i flödesstudien i Kristineberg 2009 

har helt olika aktiviteter kodats/loggats i samma kategori, aktiviteter med olika volymer och 

stora skillnader i operationstider loggades i samma klass etc. Otillräcklig stratifiering kan 

resultera i stora variationer av mätvärden inom gruppen, och medför missvisande statistik. 

Data från tidsstudier ligger till grund för många beslut, det är viktigt att tillämpa en 

insamlingsmetod med stor noggrannhet. Enligt studentens kännedom pågår viss justering av 

sammanställning av de insamlade data från flödesstudie i Kristineberg 2009 för att förbättra 

kvalitet i statistiken.   

 

Bristande datainsamlingsmetod är ett mycket allvarligt problem hos företaget. Med bristande 

input (indata) fås felaktig output (planeringsresultat) exempelvis överdimensioneras ”slack” 

p.g.a. bristande statistiska underlag om exakta cykeltider och ledtider. Att försöka förbättra 

processer utifrån bristande indata löser inga problem, det skapas bara nya felaktiga processer 

som slutligen leder till avvikande planföljsamhet, sambandet förklaras med figur 8.2.  

 

 
Figur 8.2 Hur input påverkar output. Avsaknad av rapportdiscipliner och felaktiga mätmetoder medför 

kvalitetsbrister i de insamlade data. Brister i indata ger felaktiga statistik som i sin tur skapar felaktiga processer 

vilket slutligen leder till avvikande planföljsamhet. 

 

Enligt lean ska företag alltid sträva efter att arbeta rätt från början. Med rätta processer skapas 

rätt resultat. För att undvika onödiga omarbeten av defekter och eliminera slöserier bör 

Boliden eftersträva säkrare datainsamlingsmetod för att förbättra kvalitet på operationsdata 

och produktionsgruppdata.  
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8.6  Hög grad av resursförluster 

 

Det är oacceptabelt med maskinfel i nästan varje skift. Maskinfel försämrar kvalitet och 

orsakar ekonomiska förluster, produktionsförluster, tidsförluster m.fl. Varje gång ett fel 

inträffar, oavsett allvarlighetsgrad, påverkas alla efterföljande aktiviteter. En förlorad timme 

för en aktivitet är en förlust för hela systemet, förlusten kan inte kompenseras. Enligt lean är 

återkommande förluster särskild allvarliga, eftersom dessa kan utgöra ett hot mot företagets 

överlevnad. Hög frekvens av kroniska och sporadiska fel gör verksamheten omöjlig att 

planera och utgör ett av det största hindret för automatisering av korttid resursplanering. Att 

bekämpa haveri är en absolut nödvändig åtgärd för att förbättra produktiviteten. 

 

De återkommande maskinhaveri beror till största delen på bristande underhåll, 

ledningsfilosofi och attityden hos operatörerna. För att lyckas med ett underhållsprogram 

krävs mycket stöd från ledningen i form av tid, resurs och engagemang. Det räcker inte med 

att bara genomföra enklare instruktioner om hur maskinerna ska underhållas och tror att 

operatörerna sköter resten själva. Det måste finnas tydligare mål, policies och tidsplaner för 

hur underhållsarbeten ska gå till. Utan ledningens stöd kan inte operatörerna motiveras att ta 

ansvar för sina maskiner. När operatörerna saknar ansvar respekteras inte underhållsrutinerna 

och maskinerna blir misskötta och havererar. Konsekvensen av dåligt maskinunderhåll är ofta 

förekommande maskinhaveri, vilket resulterar i låg maskintillgänglighet och hög 

resursförluster. När låg tillgänglighet garderas med extra maskiner med låg tillförlitlighet 

uppstår en situation där maskinkapaciteten är högre än behov och tillgänglighet, vilket skapar 

en missvisande statistisk bild av överkapacitet och låg utnyttjandegrad. I verkligheten är 

kapacitetsbehoven oförändrad så länge produktionsvolymen inte förändras, när 

produktionsvolymen ökar för att det statistiskt sett finns maskinkapaciteter för volymökning, 

klarar produktionen inte av kravet då tillgängliga maskiner inte är tillförlitliga. Det bildas 

slutligen en ond cirkel med låg utnyttjandegrad och avvikande planföljsamhet som följd.   

 

Förutom maskinhaveri finns en mängd mindre störningar, de så kallade kroniska felen, under 

omställningsarbete som gör att huvudaktiviteter försenas, exempelvis maskiner som inte kan 

komma igång för att det är slut på diesel eller elfel, operatörer som inte kan påbörja sitt arbete 

p.g.a. att material inte finns på plats etc. En av störningar som påstås återkomma kontinuerlig 

är den ständiga letande efter maskinerna vid varje skiftstart. Om varje operatör avsätter 30 

minuter per skift till att leta efter sin maskin är störningarna ytterst allvarliga med tanken på 

alla förluster som förseningen orsakar; löneförluster, intäktsbortfall, produktionsförseningar 

m.fl. Små störningar (kroniska felen) är minst lika allvarliga som sporadiska (haveri) och 

måste beaktas med allvar. Det är många gånger dessa kroniska störningar som är 

huvudorsaken till förseningarna och avvikande planföljsamhet.  

 

Med tanken på att totalt maskinhaveri (reparationer och mindre maskinfel) utgör mer än 40 % 

av totala störningar (se tabell 7.1 på sidan 33) och orsakar återkommande produktionsförluster 

(slöserier), finns det all anledning för ledningen att se över rutinerna för maskinunderhåll.  
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8.7 Oklarheter kring produktionsstrategi 

 

I nuläget råder många oklarheter kring produktionsstyrning hos Bolidens underjordsgruvor. 

Förutom oklarheter i nyckeltal är flaskhalsproblematiken något av en myt. Gruvorna styr sina 

produktioner efter bästa förmåga och metodiken spretar åt olika håll. Lean har implementerats 

mekanisk i vissa delar av verksamheten, men samtidigt råder det tveksamheter om 

lämpligheten med lean som produktionskoncept. Olika produktionskoncept har olika 

strategier för optimering av produktionsstyrning och utgör ett utgångsläge för formulering av 

algoritmen som Gruvteknik (TG) efterlyser. Så länge strategin inte är fastställd kan inte heller 

omptimeringsmodellen fastställas.  

 

Denna problemställning kommer inte att behandlas ytterligare i åtgärdsplanen, de strategiska 

besluten faller utanför gränsnittet i examensarbetet. 
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9. Åtgärdsplan 
 

Som ett resultat av förstudie presenteras i detta kapitel en åtgärdsplan (bilaga 11) och förslag 

på lämpliga verktyg för respektive åtgärd. Planen kan sammanfattas med fyra nyckeltermer; 

standardisera, visualisera, effektivisera och rationalisera. Lämpliga förbättringsverktyg för 

åtgärderna är 5S, VSM, TPM, OEE/TAK och SMED. Målsättningen med åtgärdsplanen är att 

förbättra planföljsamhet och maskinutnyttjande samt lägga grunden för automatisering av 

korttid resursplanering. Planens detalj och hur verktygen kan tillämpas hos Boliden beskrivs i 

de efterföljande kapitlen. Beskrivningen innehåller vissa fraser ur Bicheno (2009) och 

Ljungberg (2000).  

 

 

9.1  Standardisera med 5S 

 

Grundförutsättning för att genomföra förbättringsarbete är att de problem som finns i 

verksamheten kan uppmärksammas i detalj. För att kunna identifiera detaljerna krävs ordning 

och reda kring problemet vilket kan åstadkommas med 5S. 5S ger stabilare processer och 

lägger grunden för standardisering av arbetsmetoder som är en nödvändig åtgärd för en 

organisation som strävar efter ständiga förbättringar och har avsikt att implementera lean. Att 

standardisera en arbetsmetod är att från flertal metoder välja ut den bästa och använda den 

enhetligt inom området. Standardiserat arbetsmetod stödjer stabiliteten och minskar 

variationer eftersom arbetet hela tiden utförs på samma vis. Det är viktigt att notera att 

standardisering inte syftar på stela arbetsspecifikationer som framtvingas efter 

arbetstidstudier, inte heller bör den associeras till massproduktion och löpande band. Sådana 

attityder passar inte i leans värld. Med standardisering menas i lean att delta i utveckling av 

den bästa och säkraste metoden. 5S kan implementeras överallt i ett företag. Hos Boliden kan 

5S utnyttjas till: 

 

 att sortera bort all planeringsverktyg som inte är tillräcklig robusta och ersätta dem med 

robusta verktyg som har potential att vidareutvecklas. Det kan göras antingen genom att 

vidareutveckla Ganttscheduler och FSP, eller investera i nya verktyg. Viktigt är att samma 

verktyg ska användas hos alla underjordsgruvor. Enhetligt planeringsverktyg ger 

möjlighet till standardisering av arbetsmetoden, underlättar teknisk support och ge 

processtabilitet. Vid standardisering av korttid resursplanering bör en noggrann 

övervägning av nuvarande planeringsmetoder göras, för att välja ut den effektivaste 

metoden och implementera det i alla gruvor. Slöserier minskas då planeringsprocessen 

kräver mindre omplanering. Dessutom kan kompetenserna tas till vara på ett bättre sätt då 

gruvorna kan stötta varandra.  

 

 att skapa bättre ordning och reda i salvcykeln. Genom att sortera upp (studera och 

analysera) vilka aktiviteter som är nödvändiga och vilka som är onödiga, kan sedan de 

onödiga aktiviteter städas bort så att salvcykeln blir så enkel som möjligt att genomföra.  

Många av salvcykelns aktiviteter, särskild omställningsarbeten (extraaktiviteterna), kan 

efter 5S standardiseras och gör sig redo för vidareförbättring och ställtidsreducering med 

SMED-metod (se kap. 9.5 på sidan 49). På längre sikt kommer förbättringsarbete att 

medföra bättre processkvalitet och enklare planering vilket i sin tur genererar bättre 

planföljsamhet och effektivare produktion. 



                                                                                     
    

Wing Ly  Sidan | 44  

 

 att få bättre kontroll över maskinernas lokalisering. Städa upp en eller flera lämpliga 

platser i gruvan, låt dessa utgöra fasta parkeringsplatser för maskinerna vid skiftbyte, 

standardisera parkeringsrutinen så att operatörerna slipper den ständiga letande efter 

maskinerna vid skiftstart. Fasta parkeringsplatser är den enklaste och billigaste metoden 

att eliminera slöserier. Med fasta parkeringsplatser kan korttid resursplanering optimera 

om kortaste transportsträckan mellan parkeringsplatsen till salvan, därmed kan 

resursplanering med betydligt bättre precision avgöra vilken maskin som ligger närmast 

salvan. Detta ger kortare ledtid och genomloppstid och minskar de dagliga störningarna 

som orsakades av all letande. Val av fasta parkeringsplatser bör göras med sådan 

flexibilitet så att parkeringen kan mobiliseras till lämpligare platser (närmare gaveln) i takt 

med att gruvans layout ändras.  

 

 att sortera bort all onödiga/överflödiga maskiner (maskiner som bara finns där för att 

gardera sig mot maskinfel) och behåll endast full funktionsdugliga maskiner som är 

nödvändiga för att utföra aktiviteterna. Allt måste gås igenom grundligt. Under 

genomgången kan projektgruppen passa på att undersöka om resursfördelning mellan 

olika arbetsgäng; vilka grupper som har tillgång till vilka maskiner, hur dessa får lånas ut 

eller inte. Informationen måste dokumenteras noga och registreras i grunddatabasens 

register. Informationen utgör i framtiden underlag för optimering av resursfördelning.  

 

 

9.2   Visualisera med VSM 

 

Den första åtgärden på väg mot att förbättra komplicerade arbetsmoment är att visualisera 

momenten med en stor värdeflödeskarta, metoden kallas Value Stream Mapping (VSM), på 

svenska heter det värdeflödesanalys eller värdeflödeskartläggning. VSM är en effektiv metod 

att bekämpa slöserier och är liksom 5S de verktygen som ingår i tidig fas vid implementering 

av lean. Med 5S skapas strukturer, ordning och reda vilket medför att många tidigare dolda 

problem flyter upp till ytan samtidigt som okända förbättringspotentialer blir kända. Dessa 

potentialer och problem kan synliggöras och fastställas i detalj med VSM. Informationen från 

VSM kan i sin tur användas i nästa omgång med 5S och tillsammans med övriga 

förbättringsverktyg såsom TPM och SMED som beskrivs närmare i kapitel 9.3 och 9.5. 

 

Boliden bör implementera VSM för att visualisera (synliggöra) salvcykelns aktiviteter med 

bilder eller enklare notiser. Detta är en snabbare, enklare och effektivare metod att införskaffa 

bättre processkännedom jämfört med traditionella rapporter. Visualisering är nödvändigt då 

olika enheter inte har praktisk möjlighet att få insyn i varandras arbete. Genom att kartlägga 

alla aktiviteter med bilder, både huvudaktiviteter och extraaktiviteter, oavsett värdehöjande 

eller inte, fås en detaljerad helhetsbild över hela salvcykeln. Med den detaljerade 

helhetskunskapen kan planeringsarbete, exempelvis ”slack”, baseras på fakta istället för 

schablonmässiga uppskattningar som det görs idag. VSM ger information om de verkliga 

värdehöjande aktiviteterna och synar de icke värdehöjande. Genom att känna till vilka 

aktiviteter som inte tillför något värde kan dessa elimineras (sorteras bort med 5S). Analysen 

ger dessutom information om ställtider och möjliggör förkortning av ledtider med SMED-

metoden. Total visualisering av värdeflöden kan förebygga uppkomst av kroniska fel och 

förbättra driftsäkerhet då planeraren och operatörer ser vad som kommer att hända och kan 

vidta lämpliga åtgärder i förebyggande syfte. 
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VSM kan genomföras antingen som en hel processanalys eller i etapper och loopar för att 

successiv komplettera med efterföljande delprocesser. Hos Boliden bör VSM genomföras i 

mindre loopar med tanke på salvcykelns komplexitet. Det är lämpligt att ta hjälp av de 

processflödesbeskrivningarna som jobbats fram av produktionsavdelningen i samband med 

riskanalysen 2008/2009. Varje flödesbeskrivning innehåller arbetsbeskrivning för en 

huvudaktivitet med tillhörande extraaktiviteter, men saknar beskrivningar över de 

tidsrelaterade data såsom cykeltider, ställtider, tillgänglighet etc. Dessa ska kompletteras 

snarast för att kunna genomföra analys för hela processen. I samband med VSM bör en 

ordentlig genomgång av salvcykeln göras för att försäkra sig om att flödesbeskrivningarna 

verkligen omfattar alla aktiviteter och processfakta. Några viktiga processfakta är exempelvis 

uptime (tillgänglighet vid behov), antal operatörer, produktionsvolymer, arbetstider, raster, 

kassationer och omarbetningar. Viktiga mätvärden är cykeltid, ledtid, genomloppstid och tid 

för värdehöjande aktivitet. Förslagsvis kan VSM genomföras i tre etapper enligt följande steg: 

 

1. Kartlägg alla aktiviteter i salvcykeln 

2. Uppdatera processfakta när grunddataregistret är komplett 

3. Analysera värdeflöden när OEE/TAK är fastställd 

 

Antar att det finns tio huvudaktiviteter för en salvcykel. Låt varje huvudaktivitet med 

tillhörande extraaktiviteter utgöra en loop, detta motsvarar tio loopar för hela salvcykeln. En 

kartlägning för varje loop enligt ovanbeskrivna arbetssteg, vilket ger tio värdeflödeskartor. 

För att simulera hur VSM går till har en principmall med mer detaljerad beskrivning av 

arbetsstegen jobbats fram för aktiviteten ”salvskrota/gavelskrota” med ledning av 

flödesbeskrivning ”reg.nr C05670”. Mallen bifogas som bilaga 12. Flödesbeskrivningarna 

finns tillgängliga på Bolidens intranät ”teknik – verksamhetssystem – bryta berg” och under 

respektive gruva. 

 

 

9.3   Effektivisera med TPM  

 

Störningsfri drift är en av de viktigaste förutsättningarna för processtabilitet i produktionen. 

Problemen med återkommande maskinhaveri måste prioriteras. Bästa sättet att bekämpa detta 

är att förebygga problemen. Bolidens omfattande maskinproblem kan lösas genom att 

implementera TPM (Total Productive Maintenance) för förebyggande underhåll. Tanken med 

TPM är inte att operatören helt och hållet ska ta över underhållsgruppens funktion, utan lära 

dem att ta ansvar för sina maskiner och sköta den dagliga rengöringsrutinen. Genom att låta 

operatörerna lära känna sina maskiner kommer de så småningom att utveckla ett intresse för 

den dagliga underhåll och hjälpa till att förebygga haveri. Grunden för TPM är 5S. Genom att 

sortera, systematisera, städa, se till att hålla rutinerna och standardisera arbetet kan 

maskinerna hållas rena vilket är grunden till all underhållsarbete. Arbetsstegen för TPM 

återges inte här, läsare hänvisas till bilaga 13 och till Ljungbergs bok TPM – Vägen till 

ständiga förbättringar.  

 

TPM utvecklades genom tillverkningsindustrin och är inte helt anpassad efter 

förutsättningarna hos Boliden. Därför är det lämpligt att implementera TPM som pilotprojekt 

till att börja med. Fokusera på den maskingrupp som har högst felfrekvens, genomför 

underhållsprogrammet och mät resultatet efter ett år. Gör en anpassning av TPM-programmet 
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efter underjordsgruvornas komplexa produktionsmiljö och implementera det omarbetade 

programmet till övriga maskiner. På så vis kan effekten av TPM bli ännu mer kraftfull. I 

pilotprojektet bör fokus även riktas mot maskinernas kapacitet och operatörernas 

ansvarsfördelning. Det är varken lämpligt att ha en över- eller underdimensionerad maskin för 

en process som utrustningen inte är avsedd för. Likaså med operatörer som ansvarar för för 

många maskiner.  

 

Underjordsgruvorna har ingen automation i produktionsledet, med TPM innebär att 

produktionen står stilla när operatören underhåller maskinen, men detta behöver i och för sig 

inte innebära någon förlust inledningsvis eftersom det råder en allmän överkapacitet i 

nuvarande produktionstillstånd. Med bättre skiftplanering kan underhållsarbete planeras till 

att enbart de stillastående maskiner underhålls, utan att hindra produktionen. I förlängningen 

när problemen med kroniska och sporadiska fel har motats bort, och resurserna är rätt 

dimensionerade (ingen överkapacitet), kommer produktionen troligtvis att behöva stoppas en 

kortare stund för underhållsarbete, men det får inte ses som någon förlust, då ett lyckat 

underhåll innebär en total effektivisering av maskinernas kapacitet och medför automatisk 

effektivisering av hela produktionen. ”Stoppet” är nödvändigt och lönar sig i längden.  

 

Mål och resultatmätningar är mycket viktig vid implementering av TPM. Alla i 

organisationen måste få ta del av vad som händer i processen för ökat engagemang och 

delaktighet. Mål och resultat kan visualiseras med ”one point lesson” på 5S-tavla. Parametrar 

som kan tänkas visualiseras är exempelvis produktivitet, maskintillgänglighet, 

underhållschecklistor, mötesprotokoll, nyckeltal etc. 5S-tavlan fungerar dessutom som ett 

slags ”komma-ihåg-tavla” där medarbetarna kan gå tillbaka och titta efter de informationer 

som de söker. För operatörsunderhåll är det mycket viktigt att det finns checklistor i 

punktform där operatörer kan bocka av när underhållet är utfört. Tavlorna ska vara väl synliga 

och finnas på en plats nära underhållsarbetet eller där alla operatörer passerar dagligen. 

Visualisering skapar en mycket bättre kommunikation vid skiftbyte om vad som pågått i 

tidigare skift.  

 

TPM handlar mer om kultur- och attitydförändring i företaget än förändring av tekniska 

utrustningar eller kunskaper om maskinunderhåll. Med TPM skapas en ny företagskultur där 

barriärer mellan olika enheter rivs. För att lyckas med TPM krävs uthållighet och engagemang 

från företagets alla enheter och stöd från högsta ledningen.  

 

 

9.4 Effektivisera med OEE  

 

OEE står för Overall Equipment Effectiveness och TAK är den svenska motsvarigheten som 

står för Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte. Båda två är ett slags 

effektivitetsmått på utrustningarnas utnyttjandegrad och implementeras oftast som nyckeltal 

för TPM-uppföljning. Beräkningsmetoden skiljer något mellan OEE och TAK, men 

skillnaden är så obetydligt att OEE/TAK-värde många gånger används analogt. I fortsättning 

skrivs enbart OEE men syftar till båda. 

 

Boliden bör implementera OEE som nyckeltal för mätning av maskineffektivitet och 

driftsuppföljning av TPM-resultat. OEE-värdet ger aktuellt och detaljerad information om 

brister i systemet, synliggör överkapacitet och stopporsaker, hjälper till att identifiera 
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flaskhalsar, möjliggör förbättring av maskinernas maximala kapacitet, ge bra underlag för 

åtgärder och möjliggör reducering av ställtider med SMED-metoden, samt ge även 

information om underhållsbehov. Genom att mäta anläggningseffektivitet synliggörs även 

dess ineffektivitet. Med kunskaper om brister ges förståelse för vad som behöver förbättras 

för att uppnå kostnadsbesparingar och ökad produktion. OEE som nyckeltal är ett kraftfullt 

verktyg som används tillsammans med TPM eller som enskild koncept.  

 

För OEE-mätning krävs väldefinierade parametrar. Vilka parametrar beror på vad Boliden 

anser är viktiga faktorer för produktionsstyrning. I tabell 9.1 finns exempel på några 

grundläggande parametrar och hur dessa definieras. Beräkningen av OEE består av tre delar: 

 

 Tillgänglighet (availability ratio) 

 Anläggningsutnyttjande (performance ratio) 

 Kvalitetsutbyte (quality ratio).  
 

Tillgänglighet (T) mäter den verkliga driftstiden som anläggningen åstadkommer produktion. 

Anläggningsutnyttjande (A) mäter hur effektiv anläggningen producerar när den väl är aktiv. 

Kvalitetsutbyte (K) mäter andel producerade enheter som uppfyller uppsatta kvalitetskrav. 

Genom att multiplicera ihop mätetalen för dessa tre delar fås OEE-värdet. Tillgänglighet mäts 

i timmar men OEE-värdet uttrycks i procent. Formlerna för beräkning finns i bilaga 2. 

 

När parametrarna är definierade är det lämpligt att jobba fram en OEE-mall som är en mycket 

vanlig förekommande process hos tillverkningsindustrier och även lämplig för Boliden. En 

OEE-mall är en beräkningsmodell för beräkning av OEE-nyckeltal. Mallen ska innehålla alla 

de parametrar som kan påverka anläggningseffektivitet och produktivitet. Syftet med mallen 

är förutom att underlätta beräkning av anläggningseffektivitet även ett sätt att upprätta en 

riktlinje för TPM-processen så att alla enheter kan jobba mot samma mål. Förutom kännedom 

om olika parametrar krävs även tillgång till operations- och produktionsgruppdata, dvs. data 

om vilka resurser som behövs för att producera, vilka resurser som finns till förfogande och 

dess tillgängliga kapacitet. Tänk på att beräkningen ska baseras på korrekta (exakta) data och 

inte uppskattade värden eller erfarenhetsmässiga bedömningar. 

 
Tabell 9.1 Definitioner för parametrarna till OEE-mätning. Notera att tabellen visar bara exempel på några av de 

viktigaste parametrarna, fler parametrar kan ingå i OEE-mätning allt beroende på vad Boliden anser är viktiga 

faktorer till produktivitet. Källa: efter en tabell ur Lungberg Ö. (2000). 

 

Parameter Definition 

 

Brutto arbetstid 

 

Planerad arbetstid under en viss mätperiod ex. en vecka, en månad eller år. 

Planerat stop Den stillastående tiden p.g.a. underhåll, skiftbyte, rast, omställning, möte etc. 

Oplanerad stopp Stopptiden p.g.a. akuta fel, störningar, materialbrist, personalbrist, resursbrist etc. 

Hastighetsförluster Maskinen går i en lägre hastighet än vad den är konstruerad för. 

Kvalitetsbrister Förluster orsakad av omarbete och skrot, uttryckt i kronor.  

Processtid Teoretisk cykeltid, verklig cykeltid, ställtid etc. 

Produktion Producerad volym. 

  

 

OEE-mätningen underlättas betydlig m.h.a. ett så kallad ”stopptidsprogram” dvs. ett 

dataprogram som automatisk loggar maskinernas start- och stopptider, operationstider etc. 

Den ska även innehålla de mest grundläggande funktioner så som möjligheter för 
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stopptidsuppföljning i realtid, möjligheter för bearbetning och analysering av olika statistiska 

data/rapporter. Programmet ska kunna ge information om när, vad och vilken maskin som 

behöver underhållas. Med ett stopptidsprogram kan Boliden få fram korrekta och säkrare 

statistik för effektivisering av maskinkapacitet, för uppföljning och resultatmätning av TPM. 

Statistiken är mycket värdefull information för korttid resursplanering, den möjliggör 

optimering av olika variabler och möjliggör automatisering av resursplanering när alla 

operations- och produktionsdata är kompletta, korrekta och lättillgängliga (finns i systemet). 

Ett stopptidsprogram kräver systemstöd av ett trådlöst nätverk som möjliggör koppling av 

accesspunkter. WLAN kan möjligtvis vara en lösning. Viktigt att tänka på är att 

stopptidsprogrammet ska kunna integreras i Bolidens befintliga programverktyg. 

 

 

9.4.1 Simulering av TAK-värde 

För att få en bättre förståelse för beräkningsproceduren simuleras här ett räkneexempel för 

borrmaskin L2C-18 Elin (Garpenberg) enligt ekvationerna på bilaga 2. Uppgifterna utgår så 

långt som möjligt från statistiska underlag, data som saknar statistik görs rimligt antagande 

(rekommenderas inte).  

 

Från 1 januari – 21 september, 2009 finns 38 kalenderveckor. Borträknat 5 veckor planerade 

uppehåll (nyår och semester) kvarstår 33 arbetsveckor med 234 arbetsdagar. Gruvan kör 2 

skift per dygn med 10 timmar per skift. Planerade matrast är 60 minuter per skift vilket 

motsvarar 468 timmar. Beräknade cykeltid per salva är 3 timmar, beräknade maximala 

produktionsmängden är 3 salvor per skift, vilket motsvarar 1 404 salvor totalt. Verkliga 

producerad mängd är 535 salvor. Antal omarbetade salvor är 13 stycken. Planerat underhåll är 

12 timmar per vecka, dvs. 396 timmar totalt. Oplanerade reparationer 150 timmar och små 

störningar som orsakar produktionstopp motsvar 133 timmar totalt under perioden. Det tar 15 

minuter för uppstart av maskin och 5 minuter för nedläggning per salva vilket motsvara ca 

144 timmar respektive 45 timmar. Transporttid vid omställning uppgår till 350 timmar. Detta 

ger ett OEE-värde på 0,0079 % (bilaga 14). 

Total tid    2 * 234 * 10 = 4 680 timmar 

Stopptid  396 + 468 + 150 + 133 + 134 + 45 + 350 = 1 676 timmar 

Producerad mängd 535 salvor 

Max produktion 1 404 salvor 

Kasserad mängd 13 salvor 

Tillgänglighet  (4 680 – 1 676) / 4 680 = 64,20 % 

Anläggningsutnyttjande 535 / (4 680 – 1 676) * 1 404 = 0,012 % 

Kvalitetsutbyte (535 – 13) / 535 = 97,57 % 

OEE-värdet  64,20 * 0,012 * 97,57 = 0,0079 %  

 

Räkneexemplet visar att borrmaskinen Elins OEE-värde är knappt en procent, vilket är en 

chockerande låg siffra. Enligt Gruvteknik är procentsatsen inte alls orimlig, det är överlag 

mycket hög överkapacitet på borrmaskiner, vilket även påvisats i senaste tidstudie i 

Kristineberg. Genomsnittlig utnyttjandegraden för borrmaskiner är ca 41 %. Exemplet 

indikerar om att Boliden bör se över frågan om överkapaciteten av maskinerna för att 

eliminera slöserier. Även om TPM inte kommer att implementeras är OEE-värde som 

nyckeltal ett absolut måste för att få bättre kunskaper om överkapacitet och identifierar 

orsaker till resursförluster för att kunna sätta in rätt åtgärd.  
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9.5  Rationalisera med SMED 

 

Att rationalisera är att organisera verksamheten på ett arbetsbesparande sätt. Genom 

rationalisering frigörs resurser i form av tid, arbetskraft, kostnader som var bundna i tidigare 

arbetssätt och som inte alltid var så effektiva. SMED-metoden (Single Minutes Exchange of 

Die) är en rationaliseringsmetod som genom att reducera ställtider, standardisera 

omställningsarbete och byta ut olika beståndsdelar i maskinerna kan förkorta genomloppstid. 

Arbetsstegen handlar om att identifiera vad som är de inre ställtider (IED – Inside Exchange 

of Die) och vad som är de yttre ställtider (OED – Outside Exchange of Die), skilj på dessa och 

omvandla IED till OED. Den yttre ställtiden är ett omställningsarbete som görs vid sidan av 

maskinen före skiftet och stör inte driften, medan den inre är tvärtom, den görs under skiftet 

med en stoppad maskin vilket medför produktionsstopp under omställningen. Genom att 

omvandla inre ställtid till yttre kan stopptider förkortas och produktionsförlusten blir så litet 

som möjligt.  

 

Hos Boliden kan SMED-metoden implementeras för att rationalisera hela salvcykeln genom 

att styra extraaktiviteterna. Det hänvisas mycket till att bergets egenskaper gör att salvcykelns 

aktiviteter är omöjliga att planera. Huvudaktiviteterna kan vara styrda av bergens egenskaper 

men inte extraaktiviteterna som pågår under omställningen, många av dem går att styra och 

standardisera. Genom att styra extraaktiviteterna kan uppkomst av små störningar, de så 

kallade kroniska felen, förhindras eller reduceras. När små störningar minskas skapas bättre 

förutsättningar för huvudaktiviteter att genomföras enligt plan. Hos Boliden kan IED tolkas 

som ”en extraaktivitet som fördröjer huvudaktivitetens starttid och medför produktionsstopp 

eller försening för salvcykeln”. Ett exempel på extraaktivitet som hör till IED är ”besiktning 

av maskin”. I nuläget utförs besiktning i början av skiftet i samband med en huvudaktivitet. 

Under besiktningstiden måste maskinen stå still, huvudaktiviteten kan inte påbörjas förrän 

besiktningen är godkänd, huvudaktiviteten blir därmed fördröjd. Genom att flytta 

besiktningen utanför skiftet, standardisera besiktningen så att maskinen alltid är besiktigad 

och godkänd när den ska användas, kan huvudaktiviteten komma igång tidigare och arbetet 

blir färdigställd tidigare. Därmed har man alltså omvandlat tiden för ”besiktning av maskin” 

från en IED till en OED. Ett annat exempel är ”materialpåfyllning”, exempelvis påfyllning av 

diesel. Genom att standardisera och skapa bra rutiner så att dieseln alltid är påfylld före skiftet 

kan huvudaktiviteten komma igång obehindrat. Fler exempel på extraaktiviteter som kan 

standardiseras är rengöringsrutiner, parkering av maskinerna, avrapportering m.fl.  

 

Det krävs betydligt mer arbetsinsatser att rationalisera detaljer. Många företag försummar 

detaljerna eftersom företagen tror att små detaljer inte har någon betydelse, men resultatet ger 

många gånger oväntade effekter med frigjorda resurser, minskade störningar och förbättrade 

flöden. Hos Boliden är effekten kännbar eftersom varje omställning har en direkt inverkan på 

huvudaktiviteten och planföljsamheten. Ju fler extraaktiviteter som standardiseras desto bättre 

förutsättningar skapas för störningsfri drift. För varje insats som leder till att en huvudaktivitet 

kan inledas utan fördröjning är en direkt förbättring av planföljsamhet. Även kvalitet 

förbättras väsentligt då arbetet med ställtidsreducering synliggör brister och initierar 

förbättringsarbete. SMED-metoden är ursprungligen en manuell tidstudiemetod som innebär 

att en förbättringsgrupp gör tidsstudier genom att filma och klocka varje arbetsmoment i detalj 

för att studera hur arbetsmomenten kan förkortas. Med tanke på salvcykelns komplexitet och 

svårigheten att genomföra tidsstudier är det lämpligare att investera i ett stopptidsprogram 

som beskrivits i föregående kapitel.  
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10. Diskussioner 
 

I detta kapitel behandlas studentens egna tolkningar, värderingar och ståndpunkter till 

problemställningarna och åtgärdsplanen som presenterats.  

 

 

10.1  Egna tolkningar 

 

Gruvteknik (TG) har för avsikt att automatisera korttid resursplanering och efterlyser en 

optimal algoritm för att förbättra maskinutnyttjande och planföljsamhet. För att kunna 

optimera en process med en algoritm, krävs för det första robusta statiska underlag, för det 

andra goda processkännedom och för det tredje stabila processer. Förstudien visar tydliga 

tecken på att nuvarande verksamhet inte uppfyller dessa villkor.  

 

Styrkan hos Boliden är dess marknadsposition, utvecklings- och förbättringspotential. 

Företaget har starka ekonomiska resurser, hög kompetens och konkurrenskraftigt goodwill, 

men verksamheten är långt ifrån effektiv. De ständiga återkommande störningarna, 

maskinhaveri och felaktiga processer är de allvarligaste effektivitetsförluster som Boliden 

brottas med i nuläget. Det är många bra projekt som skapas, exempelvis Maximo, FSP m.fl., 

dras igång, genomförs, men rinner ut i sanden av olika anledningar. 5S hör till de mest 

lyckade projekten men mycket i gruvorna tyder på att även 5S håller på att sina (bilaga 15).  

 

Enligt lean är ständiga resursförluster och återkommande felaktiga processer tydliga tecken på 

att besluten fattas på bristande underlag och otillräcklig planering, samt otillräcklig 

visualisering inom verksamheten, vilka är vad lean menar med kortsiktighet och slöserier. 

Dessa är mycket allvarliga brister som måste förbättras för att inte utsätta verksamheten i ett 

osunt tillstånd som så småningom kan leda till allvarliga ekonomiska konsekvenser.   

 

Lean är ett utmärkt koncept att bekämpa slöserier och därför en utmärk strategi att 

implementeras i Boliden. Ibland anses enstycksflöde i lean står i konflikt med TOC-

konceptets flödestänkande, och inte lämpligt för tillverkningsföretag med stora variationer. 

Men i dagens svenska industrier är det ovanligt med företag som har ett rentodlat koncept, ett 

samspel mellan olika koncept blir allt vanligare. Kombination av olika koncept är mer 

kraftfullt strategi. För Bolidens produktionsegenskaper kan lean tillämpas i den långsiktiga 

strategiska planeringen och utnyttjas till att eliminera slöserier, Sex Sigma kan implementeras 

för att reducera varaitioner, medan TOC-konceptet kan användas till att styra flaskhalsarna i 

produktionen. TPM, OEE/TAK är kraftfulla verktyg för att komma till rätta med 

maskinhaveri, och SMED är en utmärk metod att effektivisera salvcykelns aktiviteter. Dessa 

är självständiga koncept men lämpliga att integreras i lean och absolut nödvändig att 

implementeras hos Boliden för att förbättra nuvarande tillstånd.  

 

Att implementera nya koncept i ett företag är inte alltid så lätt. Det största problemet som 

förbättringsarbete stöter på är de mjuka delarna i organisationen – medarbetarnas attityder. 

Det krävs mycket engagemang från alla nivåer, ork och tålamod för att driva igenom 

förbättringar, men ingenting är omöjligt, det handlar mycket om få rätt man på rätt plats för 

att lyckas. Boliden måste finna eldsjälar som vill driva igenom förbättringsarbetet för att lyfta 

företaget till ett bättre tillstånd, och framför allt, engagemang och stöd från högsta ledningen. 
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11. Slutsatser och rekommendationer 
 

I detta kapitel presenteras slutsatser och rekommendationer till förbättringar för att 

återkopplas till arbetets syfte och mål. Avslutningsvis presenteras förslag för fortsatt analys i 

framtiden. 

 

 

11.1  Slutsatser 

 

 För att automatisera korttid resursplanering krävs robusta verktyg, robust statistik och 

stabila processer (små eller helst inga variationer och planeringsbar produktionsmiljö). 

 Låg maskinutnyttjandegrad beror på hög grad av kroniska och sporadiska fel (små 

störningar och maskinhaveri), överkapacitet, bristande kännedom om resursernas 

tillgänglighet och behov. 

 Avvikande planföljsamhet beror på bristande planeringsunderlag (otillräckliga data), 

bristande processkännedom om salvcykeln (dåligt insyn), otillräckligt robust 

planeringsverktyg, fragmentarisk produktionsstyrning, otydlig produktionsstrategi samt 

kroniska och sporadiska fel.  

 

 

11.2  Rekommendationer till Gruvteknik 

 

För att förbättra planföljsamhet och lägga grunden för automatisering av korttid 

resursplanering bör Boliden snarast möjligt: 

 

 investera eller utveckla ett dataprogram som möjliggör automatiserad loggning av 

operationsdata (produktionens resursanspråk, operationstider, bemanning, etc.) och 

produktionsgruppsdata (resursernas kapacitet, tillgänglighet etc.) för att säkra kvalitet på 

statistiska underlag. 

 investera eller utveckla ett stopptidsprogram för loggning av maskinernas start- och 

stopptid, underhåll, felorsaker etc., för att möjliggöra effektivisering av maskinernas 

kapacitet, reducering av ställtid och kvalitetssäkra statistik.   

 standardisera och stabilisera planeringsprocessen (5S), sortera bort onödiga verktyg, 

utveckla FSP och Ganttschedulers funktioner, implementera de nya verktygen till alla 

underjordsgruvor.  

 

Gruvteknik (TG) bör avvakta med att efterlysa en algoritm, det är för tidigt för denna process, 

viktigt att rätt process utförs i rätt tid. Närmast att prioritera är att utveckla/investera i 

ovanskrivna dataprogram. Dataprogram för automatisk dataloggning och stopptidsprogram 

bör vara av samma system om det är tekniskt möjligt, i annat fall bör båda programmen kunna 

integreras med varandra för att få bättre struktur och bättre hanterbarhet i verktygssystemet. 

 



                                                                                     
    

Wing Ly  Sidan | 52  

 

11.3 Rekommendationer till Produktionen  

 

För att förbättra nuvarande produktionstillstånd, förbättra planföljsamhet och 

maskinutnyttjande bör Boliden snarast möjligt:  

 

 övergå från erfarenhetsbaserad körplanering till faktabaserad planering.  

 fokusera på hela salvcykeln istället för enbart huvudaktiviteterna. 

 genomföra Value Stream Mapping (VSM) i salvcykel för att få bättre processkännedom 

och korrekta fakta för korttid resursplanering, produktionsstyrning och för att förebygga 

och eliminera störningar.  

 implementera underhållsprogrammet Total Productive Maintenance (TPM) och införa 

Overall Equipment Effectiveness (OEE/TAK) som nyckeltal för driftsäker (störningsfri) 

produktion.  

 fastställa OEE-nyckeltal och jobba fram en OEE-mall.  

 reducera ställtider (tid för extraaktiviteterna) med SMED-metoden och standardisera 

extraaktiviteterna för att skapa bättre produktionsförutsättning för huvudaktiviteterna. 

 

 

11.4  Förslag till fortsatt studier 

 

 Analysera om lämpligt dataprogram för automatiserad loggning av operationsdata och 

lämplig stopptidsprogram, eller hur sådana program kan utvecklas och integreras utifrån 

befintliga system 

 Analysera om framtagande av OEE-mall 

 Analysera om maskinernas överkapacitet 

 Analysera om IED och OED 

 Analysera om hur variationerna kan reduceras med Sex Sigma 
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Underjordsmiljön i Renströmgruva                      Bilaga 1   

 

 

 

 

 

Bild 1 och 2. Gruvgångar som kallas ”ort” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Miljön är dammig och gyttjig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. Verkstaden i gruvan, ca 850 

metersnivå. 
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Ekvationer för OEE/TAK-beräkning                    bilaga 2   

 

 

Nedan specificeras ekvationer för beräkning av TAK. 

 

(T) = Tillgänglighet (availability ratio). (T) mäter den verkliga driftstiden som anläggningen 

åstadkommer produktion. Total tid är den planerade tiden. Stopptid är all planerade och 

oplanerade stopp såsom akuta fel, underhållsarbete, ombyggnation, ställtider, personalbrist 

etc.             

(ekv. 4.1) 

 
 

 

 

 

(A) = Anläggninsutnyttjande (performance ratio). (A) mäter hur effektiv anläggningen 

producerar när den väl är aktiv. Producerad mängd är den verkliga mängden av produkter som 

producerats medan max produktion är budgeterade produktionsmängd som anläggningen 

förväntas klara.   

            

           (ekv. 4.2) 

 
 

 

 

 

(K) = Kvalitetsutbyte (Quality ratio). (K) mäter andel producerade enheter som uppfyller 

uppsatta kvalitetskrav. Till kasserade enheter räknas alla defekter och omarbete oavsett 

anledning.      

(ekv. 4.3) 

 

 
 

 

 

            

           (ekv. 4.4) 

 

TxAxKOEE  

 

 

 

 

 

 

 
Källa: www.goodsolution.se [Online 090805]. 
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Statistik maskinutnyttjande                           Bilaga 3  1(2) 

 

 

Statistik för maskinutnyttjande 2009, en justerad version jämfört med originalet. I denna 

version har ”Bergtransport” redovisat som en värdehöjande ”aktivitet” istället för ”transport” 

som är icke värdehöjande aktivitet. Denna justering innebär att kolumn ett ”aktivitet”, får ett 

högre värde, men påverkar inte kolumnen ”outnyttjad tid”.  ”Andra störningar” är bl.a. mindre 

maskinfel, skiftbyte, materialbrist, APT-möte m.fl. 

 

 

 

 

Resource Aktivitet Transport Maskinfel 

Andra 

störningar Matrast 

Service 

och UH Outnyttjad 

 laddbrygga 

MAB65 24% 10% 0% 2% 7% 1% 56% 

Atlas skrotare 

S7072 12% 0% 3% 2% 2% 0% 82% 

Bask 11 15% 4% 0% 0% 3% 0% 77% 

Bask 14 30% 3% 1% 2% 7% 0% 57% 

Bergbil 102 15% 0% 1% 0% 4% 0% 78% 

Bergbil 113 35% 0% 0% 0% 7% 2% 56% 

Bergbil 114 9% 0% 1% 0% 2% 1% 87% 

Bergbil 14 10% 0% 0% 0% 1% 0% 88% 

Bergbil 43 58% 0% 0% 2% 12% 0% 28% 

Bergbil 44 43% 0% 0% 0% 10% 1% 45% 

Bergbil 45 45% 0% 0% 2% 9% 0% 45% 

Bergbil 46 44% 0% 0% 2% 9% 1% 44% 

Bergbil 47 36% 0% 0% 2% 8% 3% 51% 

Bergbil 48 6% 0% 0% 2% 1% 0% 91% 

Bergbil 9-reserv 13% 0% 0% 0% 2% 0% 84% 

Betongbil 1 47% 1% 1% 2% 4% 1% 45% 

Betongbil 2 8% 0% 0% 0% 0% 0% 92% 

Boltec 54 19% 2% 1% 0% 4% 4% 70% 

Boomer 16 30% 8% 7% 5% 10% 3% 37% 

Boomer 18 37% 3% 6% 5% 9% 3% 36% 

Boomer 19 31% 4% 2% 3% 9% 0% 51% 

Borragg  S7061 18% 2% 1% 0% 4% 0% 75% 

Bultsättare 52 13% 4% 2% 2% 4% 0% 75% 

Bultsättare 53 26% 8% 8% 1% 9% 1% 47% 

Cat 980G 38% 2% 0% 0% 6% 1% 54% 

Jama 12% 6% 0% 0% 4% 1% 76% 

L120 MLA75 6% 1% 0% 0% 1% 0% 92% 

L120 projekt 0% 0% 0% 0% 1% 0% 99% 

L120E MLA80 16% 6% 3% 2% 3% 0% 70% 

L180E MLA77 10% 1% 0% 0% 2% 0% 87% 

L180E MLA79 36% 4% 1% 2% 9% 0% 47% 

L70E nr 8 1% 0% 0% 0% 3% 13% 84% 
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laddbrygga MAB64 1% 0% 0% 0% 0% 0% 99% 

Laddbrygga S7115 9% 0% 0% 0% 2% 0% 89% 

MLA20 2% 0% 0% 0% 1% 2% 96% 

Normet 5% 4% 4% 0% 3% 0% 84% 

Rillborragg Solo 41 1% 0% 0% 0% 1% 0% 98% 

Rocket Boomer 15 7% 1% 1% 1% 0% 0% 91% 

SBU8000 MSK15 38% 6% 3% 3% 11% 3% 36% 

        Spolbil 9% 6% 0% 0% 0% 1% 84% 

Toro 19 24% 5% 1% 0% 7% 1% 62% 

Toro 20 29% 4% 2% 2% 5% 1% 56% 

Toro 22 39% 5% 5% 1% 10% 0% 40% 

Väghyvel 0% 0% 0% 2% 3% 15% 80% 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Flödesstudie G2K 2009 av van Waneningen, med viss justering.  
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Verktygssystem för korttid resursplanering       Bilaga 4 

 

Schematisk bild över Bolidens verktygsystem för korttid resursplanering. 

                                         

BOLIS

FSP

GEO

Microstation

+

CadPlan

Mine Map MånadsPlan FSP

Uppgifter om gavlar: namn, storlek osv.

Salvor
Salvor

Plan

Salvnivå

Gavlar + salvor

Aktiviteter: plan och utfall   

Oracle

Ganttscheduler

Garpenberg, Renström

Kristineberg

Garpenberg,  Renström, 

Kristinebeg Garpenberg, Renström Garpenberg

Veckoplan

Excel

Shiftreport
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Korttid resursplanering hos Renströmgruva          Bilaga 5 

 

Material från fallstudie den 13 augusti, 2009. 

 

Bild 1. Kontoret där förman planerar 

veckans aktivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 2 och 3. De utskrivna 

aktivitetsscheman finns tillgängliga på 

kontorets skrivbord för operatörer som   

önskar tal del av scheman. Annars sker 

beordringen muntligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Skiftrapport vid korridoren 

utanför kontoret. 

 



Sidan | 7  

 

Korttid resursplanering hos Garpenberg.             Bilaga 6  1(2) 

 

 

Material från fallstudie den 31 augusti – 2 september, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Produktionschefen Kent Hedin diskuterar 

med gruvingenjör Johan Ekstrand om 

aktivitetsstatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

Bild 2. Produktionschef, 

gruvförman och 

gruvingenjör åker runt 

bland gavlarna för att 

stämma av läget. 
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       Bilaga 6  2(2) 

 

Bild 3 ovan och 4 till höger. Under rundturen passar 

planerarna på att göra vissa markeringar på berget för 

fortsatt aktivitet. Mätningen görs m.h.a. ett laserpass 

medan märkningen görs manuellt. 

 

 

 

Bild 5. Efter rundturen i gruvan samlas 

hela planeringsgruppen i dispatch-

rummet för att fastställa innevarande 

veckas veckoplan.  

 

 

 

Bild 7 nedan. Förman Christer 

kommunicerar om veckoplanen med 

nästa skift.  

 

 

Bild 6 nedan. FSP-operatör lägger in den fastställda 

veckoplanen i FSP-system och planerar ut resterande 

aktiviteter för det närmsta skiftet.  
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Renströmsgruvans layout            Bilaga 7 

 

Layouten är från 2008, idag är gruvans djup närmare 1 300 meters nivå. Den vertikala svarta 

kanalen i mitten är gången för personhiss. De horisontella leden är ramp där gruvarbetarna tar 

sig fram med olika maskiner. 

 

 
 

 

 
Källa: Boliden Mineral AB 
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Aktiviteter i gruvan                 Bilaga 8  1(2) 

 

 

Några huvud- och extraaktiviteter hos Renström- och Garpenberggruva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. En maskin på väg till en salva 

för att påbörja en aktivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Aktivitet Borrning.      Bild 3. Material ”bultar”. 
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        Bilaga 8  2(2) 

 

  

Bild 4 och 5. Aktivitet ”skrotning”.    

Skrotarhuvud hackar mot salvan varvid bergpartier 

lossnar från salvan, vartefter de fraktas bort för 

vidareförädling.  Under pågående aktivitet spolas salvan 

kontinuerlig med vatten för att dämpa damm och friktion.   

Operatören följer skrotningsaktiviteten. Det gröna skenet i  

salvan är en effekt av kamerans blixt, har inget att göra med aktiviteten. 

 

 

 
 

Bild 7. En färdigställd salva som genomgått hela salvcykeln. 
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Metaanalys av planföljsamhet        Bilaga 9 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställningen bygger på uppgifter från de arkiverade veckoplanen hämtad ur Bolidens 

intranät. Procentsatserna har räknats fram genom att ta respektive kolumns totala antal 

genomförda aktivitet dividerad med planerad antal aktivitet. P.g.a. tekniska och 

behörighetsbegränsningar kan veckoplanen inte bifogas som bilagor.  

 

 

 

 

Gavel SR 920 rf 

2009 vecka 1 – 27 

  

     

Vecka planerad 

Aktivitet 

utfört enligt 

veckoplan 

Aktivitet 

utfört enligt 

veckoplan 

 1 

    2 2 0 2 

 3 2 0 1 

 4 2 0 2 

 5 2 0 1 

 6 2 0 2 

 7 2 0 2 

 8 2 1 2 

 9 2 0 1 

 10 2 1 2 

 11 2 0 2 

 12 2 0 1 

 13 2 0 1 

 14 2 0 1 

 15 2 0 1 

 16 2 0 0 

 17 1 0 1 

 18 2 1 1 

 19 1 0 0 

 23 2 0 1 

 24 2 0 0 

 25 1 0 0 

 26 2 0 0 

 27 0 0 0 

 

     Antal 41 3 24 

 

  

0,073171 0,585366 

 

     

 

matchning samma skift 7,32 % 

 

 

matchning +/- 3 dgr under samma vecka 58,54 % 
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Ishikawadiagram                 Bilaga 10 

 

Planföljsamhet

 Utnyttjandegrad

Maskinresurser

Planeringsmetod och 

planeringverktyg

Grunddata-

register

Värdeflöden

(salvcykeln)

Motivation

Olika datasystem

Rapportdisciplin

datainsamling
Erfarenhetsmässigt

antagande

Inrapportering

i efterhand

inmatningsfel

Ej robust 

mätmetod
Manuell 

datainsamling

Otillräcklig 

klassindelning

Operatörer

Återkommande

haveri

attityder

Ingen 

underhållsprogram

Oklar kapacitet

tidsbrist

Olika rutiner

suboptimering

kompetens

Manuell 

styrning

Endast 

huvudaktiviteter

Osäkra inrapportering

av driftstid

Respekt 

rutinföreskrifter

Planeringsmetod

Kompetens

Bristande 

underhåll

Olika verktyg

Ofullständig

stödverktyg Saknar förståelse

för värdeflöden

Kommunikationsbrist

mellan enheterna grundatabrist

rapporteringsfel

Skrotfärdiga maskiner 

belastar statistiken

störningar

Komplex

produktionsmiljö

Miljön i 

gruvan

samrapportering

Olika dataregister

Begränsad 

tillgång

Olika 

IT-system

Ny verktyg

orutinerad

ansvarkänsla

Inget stöd 

från ledningen

Otydlig 

nyckeltal

Oklar 

resursfördelning

Saknar dokumentering

Om maskinens dugglighet

Kvalitetsbrister 

på produktionsdata 

Rapporterings-

system

Schablonmässigt-

uppskattning

Erfarenhetsbaserad

planering

Dåligt länkning av

databaser mellen enheterna

Otillräcklig insyn

Extra aktiviteter

försummas
Saknar

 dokumentation

Återkommande

störningar

Oklar 

kapacitetsbehov

Ständig 

letande

Mycket

Manuell hantering
Uppskattade

värde

Intresse

Ishikawadiagram var ett av de kvalitetsverktygen som 

användes vid brainstorming för att identifiera och 

kategorisera orsak och verkan. 
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Åtgärdsplan                 Bilaga 11 

Åtgärdsplan för förbättring 

 

 

Process 

 

Problemställning 

 

Verktyg för åtgärd 

 

Målsättning 

 

 

Korttid 

resursplanering 

 

Varierande planeringsverktyg 

Varierande arbetsmetod 

Bristfällig operations- och 

produktionsgruppdata 

Otillräckliga kännedom om salvcykeln 

Fragmenterade processer 

(suboptimering) 

 

Ganttscheduler, FSP, 

5S, VSM, WLAN, 

datainsamlingsprogram 

 

Bättre planföljsamhet 

Effektivisera planeringsprocessen. 

Underlättar teknisk support. 

Standardiserade arbetsmetoder 

Skapa förutsättning för 

automatisering av korttid 

resursplanering 

 

Underhållarbete 

 

Återkommande haverier 

Återkommande små störningar 

 

 

5S, VSM, TPM, 

OEE, SMED 

Stopptidsprogram 

 

Förbättra utnyttjandegrad, 

effektivisera maskinkapacitet, 

förebygga haveri, eliminera 

störningar, reducera förluster. Höja 

produktivitet 

Skapa förutsättning för 

automatisering av korttid 

resursplanering. 

 

Datainsamling 

 

Kvalitetsbrister i statistik 

Ej robust mätmetod 

Oklarheter om resursfördelning 

Oklarheter om kapacitetsbehov 

 

 

5S, VSM, WLAN 

System för automatisk 

loggning av data 

Stopptidsprogram 

 

Robust statistik.  

Förbättra planföljsamhet. 

Skapa rätta processer från början. 

Underlätta planering och styrning. 

Förbättra maskinutnyttjandegrad. 

Möjliggör ställtidsreducering. 

Möjliggör automatisering av korttid 

resursplanering. 
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VSM                  Bilaga 12  1(4) 

 

Value Stream Mapping arbetssteg 

 
1. Kartlägg salvans aktiviteter: 

Börja med att rita ut symbolen för ”arbetsorder”. Skriv rubrik för aktiviteten. Drar sedan långa pilar från arbetsordern 

mot processrutorna. Detta innebär att det är arbetsordern som initierar om aktivitetsstart. 

 

Fortsätt med att rita ut processrutor, en för varje aktivitet, gäller både huvud- och extraaktiviteterna. Rita ut antal operatörer i  

Respektive processruta.  

 

2. Uppdatera processfakta: 

Rita ut processfaktarutorna med önskat antal rader, 4-5 rader är lagom. Relevanta fakta som behövs för en fullständig 

värdeflödesanalys är exempelvis ledtid, ställtid, uptime (U/T, tillgänglighet vid behov), kassationer och omarbete, skift, 

producerad volym etc. Fyll i alla fakta. På raden ”övrigt” kan exempelvis skrivas namn på ansvarig operatör eller klockslag, 

allt beroende på vad som önskas visualiseras.  

 

3. Analysera värdeflöden. 

Sista steg i VSM är att rita en tidslinje längs hela loopen. Räkna ihop ledtiden och summera. 

 

 

P.g.a. tidsavgränsning för examensarbete går vi inte in på hur beräkning av ledtid och värdehöjande tid görs. För läsare som önskar ta del av 

djupare beskrivning av VSM rekommenderas Rother & Shooks bok ”Lära sig se” (2009). 
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Säkerhetskontroll Skrota tak och 

väggar

Besiktiga berg Skrota färdig

Tak och väggar

Skrota gavel 

vid bra 

bergförhållanden

Status kontrollSkrota gavel

Vid bra 

bergförhållande

Underhåll

Nedtagen berg 

hindrar fortsatt 

skrotning?

Rensa

C/T

S/T

Uptime

Skift

övrigt

C/T

S/T

Uptime

Avstånd

Skift

C/T

S/T

Operationstid

Skift

Mängd

C/T

S/T

Uptime

Skift

C/T

S/T

Mängd

Skift

C/T

S/T

Uptime

Rengjort

C/T

S/T

Uptime

Antal

Skift

C/T

Metod

Klockslag

C/T

L/T

Skift

U/T

Felkod

Reparatör

Övrigt

G

OKU Nej

J

Den värdehöjande 

tiden

Processens ledtid

Arbetsorder

Salvskrota/gavelskrota

Reg.nr. C05670

Av-

rapportera

1

3 4

2

Bilaga 12  2(4) 
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Symboler för värdeflödesanalys

C/T

S/T

Uptime

Skift

övrigt

Arbetsorder

Riktad informationsflöde 

operatör

Processruta, information 

om aktivitet och antal 

operatörer

Processfakta, information 

om operationsdata

Tidslinje

Förflyttning av aktivitet

1

3

4

2

1.

Information om vad som 

initierar en process

2.

Information om vilka 

extraaktiviteter och huvudaktivitet 

som ingår i processen och antal 

operatörer

3. 

Information om 

processfakta, exempelvis 

cykeltid, ställtid, vilket skift

4. 

Information om 

processledtid och den 

värdehöjande tiden

Information

 

Bilaga 12  3(4) 
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Utfärdare/Dokumentägare Titel 

  

 

Patrik Olsson (113662) G2K Arbetsbeskrivning Salvskrota/Gavelskrota 

 

Godkänd av Giltigt från Utgåva Reg.nr. 

 

Karl-Erik Rånman (114921) 2009-04-16 6 C05670 

     

 

TILLHÖR DELPROCESS 

PERSPEKTIV: Q HS 

ME 

 

NR ARBETSSTEG STYR DOK UTFÖRS AV 

REDOV DOK/ 

KOMMENTAR 

 

 

 
 

   

1 

   

Dagbok/skiftes-

rapport 

2 

   

G2K Riskanalys 

Salvskrota  

  

Muntlig order 

från arbetsledare 

  

3 

 

G2K Checklista 

Salvskrota  

  

  

G2K Checklista 

Bergarbete - 

allmänt  

  

  

AOG HMS 

regel 

Ensamarbete  Skrotare 

 

  

G2K 

Trafikregler UJ  

  

5 

 

G2K Fick-

komihåg  Skrotare 

 

     

     6 

    

   

Skrotare 

 

     

     

     

     7 

    

   

Skrotare 

 

     

     

     

     

     8 

  

Lastare 

 

     

     

   

Skrotare 

 9 

    

     

     10 

  

Skrotare 

 

     

     11 

    

   

Skrotare 

 

     

     12 

  

Skrotare 

 

     

     13 

    

     

     

      

 

 

 

 

 

 
Källa: Boliden Mineral AB 

 

Bilaga 12.  4(4) 

 

Processflödeskarta som utgör 

underlag för simulering av VSM. 

http://192.168.30.43/DokumentAnonym/ViewItem.aspx?regno=C06141
http://192.168.30.43/DokumentAnonym/ViewItem.aspx?regno=C06141
http://192.168.30.43/DokumentAnonym/ViewItem.aspx?regno=C07386
http://192.168.30.43/DokumentAnonym/ViewItem.aspx?regno=C07386
http://192.168.30.43/DokumentAnonym/ViewItem.aspx?regno=C07087
http://192.168.30.43/DokumentAnonym/ViewItem.aspx?regno=C07087
http://192.168.30.43/DokumentAnonym/ViewItem.aspx?regno=C07087
http://192.168.30.43/DokumentAnonym/ViewItem.aspx?regno=C09659
http://192.168.30.43/DokumentAnonym/ViewItem.aspx?regno=C09659
http://192.168.30.43/DokumentAnonym/ViewItem.aspx?regno=C09659
http://192.168.30.43/DokumentAnonym/ViewItem.aspx?regno=C08548
http://192.168.30.43/DokumentAnonym/ViewItem.aspx?regno=C08548
http://192.168.30.43/DokumentAnonym/ViewItem.aspx?regno=C08267
http://192.168.30.43/DokumentAnonym/ViewItem.aspx?regno=C08267
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TPM – operatörsunderhåll                             Bilaga 13 

 

Beskrivning av arbetsstegen för operatörsunderhåll i TPM-programmet. 

 

1. Initialrengöring, vilket innebär att operatörer noggrant rengör sina maskiner. Rengöring är 

ett slags inspektion som ska initiera operatörerna till att hitta defekter i maskinen, 

exempelvis lösa bultar, slitna delar, smuts som tagit sig in i maskindelar och orsakar 

läckage etc. Många gånger är otillräckligt rengöring boven till defekter och påverkar 

kvalitet direkt. Det är viktigt att arbetsledare och produktionschefer är med och följer upp 

rengöringsprocessen. Resultatet ska kunna mätas eller jämföras. Det är lämpligt att ta 

bilder på maskinen före och efter rengöringen för att skapa en viss nivå som utgör normen 

för rengöringsarbetet.  

 

2. Åtgärda de fel som hittats i steg ett. Om felet inte kan åtgärdas helt ska det begränsas till 

att felet inte sprider sig. Arbetsstegen görs i samarbete mellan produktions- och 

underhållsavdelningen. 

 

3. Utveckla standarder för rengöring och smörjning. De kunskaper om maskinerna som 

förvärvats i steg ett och två kan utnyttjas till att utveckla standarder för maskinskötsel. 

Detta görs i samarbete av produktionen, underhållsavdelning och en särskilt TPM-grupp. 

Operatörer och underhållsavdelning bidrar med sina erfarenheter för optimal rengöring, 

smörjning och bultdragning för sina maskiner, TPM-gruppen tar sedan fram lämplig 

standard. Standarden måste innehålla upplysningar om vem som har ansvar för vad, var, 

när, hur och varför maskinen ska underhållas.  

 

4. Allmän inspektion. Här handlar det om att försöka mäta maskinernas förslitning genom en 

allmän inspektion. Syfte är att öka operatörernas kompetens för maskinerna. Utbildningen 

delas upp i olika ämnesområde, exempelvis fästelement, kraftöverföring etc. och omfattar 

både teori och praktik. Detta är ett krävande steg, operatörerna och ledningen måste ha 

tålamod. Man får även vara beredd på att kompetensnivåer kan variera i gruppen och att 

det krävs ytterligare stöd för operatörer som har lägre kompetensnivå för att lyckas.  

 

5. Självständig inspektion. Nu ska de standarder som togs fram i steg tre jämföras med steg 

fyra. Kunskaperna jämkas samma och underhållsavdelningen jobbar fram ny standard.  

 

6. Organisation av arbetsplatsen samt ordning och reda (5S). I detta steg utvecklas 

operatörernas roll till att minimera förlusten i produktionen. Driftstillstånd ska optimeras, 

omställning minimeras, produktkvalitet mätas och processer styras etc. Det handlar hela 

tiden om att förenkla arbetsplatsen för att enklare kunna uppfylla de standarder som 

fastställts. 

 

7. Underhållsprogram. När operatörerna har genomgått alla tidigare 6 steg kommer de att 

utveckla full självständighet för operatörsunderhåll. De blir kompetenta och mogna att ta 

eget ansvar. De blir oberoende och självsäkra nog att fullt ut genomföra självständigt 

operatörsunderhåll. TPM-gruppens roll blir i fortsättning främst att arbeta med att 

reducera förluster och genomföra beslutande förbättringar.  

 

 

Källa: Ljungberg, Ö. (2000). 
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Simulering TAK-värdet                     Bilaga 14  1(2) 

 

Från 1 januari – 21 september, 2009 finns 38 kalenderveckor. Planerad uppehåll (nyår och 

semester) är 5 veckor, återstår 33 arbetsveckor med 234 arbetsdagar. Gruvan kör 2 skift per 

dygn med 10 timmar per skift. Planerad matrast är 60 minuter per skift vilket motsvarar 468 

timmar. Beräknad cykeltid per salva är 3 timmar, beräknade maximala produktionsmängden 

är 3 salvor per skift, dvs. 1 404 salvor totalt. Den verkliga producerad mängd är 535 salvor. 

Antal omarbete är 13 salvor. Planerat underhåll är 12 timmar per vecka, dvs. 396 timmar 

totalt. Oplanerade reparationer 150 timmar och små störningar som orsakar produktionstopp 

motsvarar 133 timmar totalt under perioden. Det tar 15 minuter för uppstart av maskin och 5 

minuter för nedläggning per salva vilket motsvarar ca 144 timmar respektive 45 timmar. 

Transporttid vid omställning uppgår till 350 timmar. Detta ger ett TAK-värde på 0,0079 % 

enligt formlerna på bilaga 2. 

 

Beräkningen 

 

Total tid    2 * 234 * 10 = 4 680 timmar 

Stopptid  396 + 468 + 150 + 133 + 134 + 45 + 350 = 1 676 timmar 

Producerad mängd 535 salvor 

Max produktion 1 404 salvor 

Kasserad mängd 13 salvor 

 

Tillgänglighet    (4 680 – 1 676) / 4 680 = 64,20 % 

Anläggningsutnyttjande 535 / (4 680 – 1 676) * 1 404 = 0,012 % 

Kvalitetsutbyte  (535 – 13) / 535 = 97,57 % 

TAK-värdet   64,20 * 0,012 * 97,57 = 0,0079 %  
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     Bilaga 14  2(2) 

 

 

 
Salvborrning Boomer Garpenberg 090101 -090921

Parametrar L2C-18 Elin

antal skift per dygn 2

antal arbetsdagar under perioden 234

Antal timmar per skift 10

Antal arbetsveckor under perioden 33

Planerad underhåll, timmar per vecka 12

Planerad rast per skift, minuter 60

Beräknad produktionsmängd st/skift 3

Verklig producerad mängd, antal salvor totalt 535

Oplanerad reparationer, timmar totalt 150

Produktionsstopp p.g.a. störningar, timmar totalt 133

Omställningstid uppstart, minuter per salva 15

Omställningstid nedläggning, minuter per salva 5

Antal omarbete av defekter, antal salvor totalt 13

Transporttid, timmar totalt 350

Timmar Antal salvor

Brutto arbetstid timmar 4680

Planerad stopp, underhåll 396

Planerad stopp, rast 468

Oplanerad stopp, reparationer 150

Oplanerad stopp, störningar 133

omställning, uppstart 133.75

omställning, nedläggning 44.58333333

Omställning, transport 350

Max produktion 1404

Producerad mäng 535

Kvalitetsförlust, defekter 13

Beräkningar

Total tid 4680

Stopptid 1675.333333

Producerad mängd 535

Maxproduktion 1404

Kasserad mängd 13

Tillgänglighet 64.2023%

Anläggningsutnyttjande 0.0127%

Kvalitetsutbyte 97.5701%

TAK-värdet 0.0079%
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5S hos Renströmgruva         Bilaga 15 

 

Mycket i gruvan tyder på att 5S börja sina. 

 

 

 
 

Bild 1. 5S-tavla på kontorskorridoren hos Renströmgruva.  

På tavlan finns inget annat än ”före-och-efter-bilder” som  

togs i samband med implementering av 5S. 

 

 

 
 

Bild 2. Verktygsbordet i gruvan. Här har 5S inte gett något  

långvarigt effekt. Verktygen ligger lite överallt på bordet.  

Tejpmarkeringar saknas eller så har de försvunnit med tiden. 
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